
Kallelse 2016-12-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
 13:00-17:00  Multen

Övriga
Sandra Magnusson, Ekonom
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Karin Adolfsson, Handläggare kultur- och fritid
Anna-Karin Magnsbo, Projektledare
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Linda Kirrander, utredningssekreterare
Anna Theodossiou, Utredningssekreterare

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 

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

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M)
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
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1 – Val av justerare, tid och plats Föredragande  
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2 – MER-plan 2017 för Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 16-616)

Föredragande Maria Bäcklin och 
Sandra Magnusson 13:00

Ärendebeskrivning
De övergripande målen för kommunen fastställdes av kommunfullmäktige den 28 november 2016 
och återfinns i budgethandlingen ”MER - plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019”. De ger 
riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Utifrån dessa har förvaltningen formulerat 
mål för nämndens olika verksamhetsområden med tillhörande indikatorer samt internbudget för 
2017. Målen och indikatorerna, som mestadels omformades till år 2016, har justerats i liten grad 
för att kunna följa dem systematiskt över en längre tidsperiod.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2017 för Kultur- och bildningsnämnden.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att eftersom internbudgeten inte är fastställd ta ärendet som ett

informationsärende.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner att

arbetsutskottet beslutar enligt Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. lägger informationen till handlingarna

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan för Kultur- och bildningsnämnden
 MER-plan 2017 med plan for 2018-2019
 Bilaga 1 Fördelning personal grundskola, fritids, förskola
 Bilaga 2 Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial
 §225 KUB-AU MER-plan 2017 för Kultur- och bildningsnämnden
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Expedieras till
Ledningsgruppen inom kultur- och bildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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3 – Ekonomisk uppföljning november 2016 
(KUB 16-643)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista november för Kultur- och 
bildningsnämnden. Utfallet tom 30 november visar ett överskott på 981 tkr vilket motsvarar en 
förbrukning på 91,4 % av budgeten för innevarande period.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista november 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning november 2016
 Ekonomisk uppföljning kub nov 2016
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4 – Revidering av föreningsbidrag 
(13KUB246)

Föredragande Daniel Eriksson och 
Karin Adolfsson 14:00

Ärendebeskrivning
Revidering av bidragsregler för föreningsbidrag i Lekebergs kommun. De nya bidragsreglerna 
föreslås skickas på remiss till föreningar i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar remissversionen av förslag till nya bidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet

2. fastställer remissperioden till januari – mars 2017

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att

1. ger förvaltningschefen i uppdrag att justera remissdokumentet "Föreningsbidragsregler för 
kultur-,

idrotts- och fritidsverksamhet" genom att lyfta ur bidragsformerna Kulturstipendium,

Arrangörsbidrag, Lokala mötesplatser, Utvecklingsbidrag och Ung peng samt att i texten

avseende Arrangörsbidrag stryka formuleringen om offentlig plats.

2. arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner

att arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. ger förvaltningschefen i uppdrag att justera remissdokumentet "Föreningsbidragsregler för 
kultur-,

idrotts- och fritidsverksamhet" genom att lyfta ur bidragsformerna Kulturstipendium,
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Arrangörsbidrag, Lokala mötesplatser, Utvecklingsbidrag och Ung peng samt att i texten

avseende Arrangörsbidrag stryka formuleringen om offentlig plats.

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Beslutsunderlag
 §227 KUB-AU Revidering av föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av föreningsbidrag - remissunderlag
 Föreningsbidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet (remissversion)
 Regler för föreningsbidrag, antagna 2009

Expedieras till
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef

Karin Adolfsson, handläggare kultur och fritid
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5 – Beslut om utvecklingsbidrag 2016 
(KUB 16-611)

Föredragande Daniel Eriksson och 
Karin Adolfsson 14:00

Ärendebeskrivning
Den 1 oktober var sista ansökningsdag 2016 för det nyinrättade utvecklingsbidraget. Fyra 
ansökningar har inkommit från föreningslivet i Lekeberg. Brohyttans idrottsförening ansöker om 10 
000 kr i bidrag för kostnader för framtagning av underlag för bygglov och avgifter för bygglov, för 
utbyggnad/ lokalanpassning av Brostugan. Fjugesta Vävstuga ansöker om 20 000 kr i bidrag för 
nytänkande vid inredning av Vävstugan efter renovering. Mullhyttans idrottsförening ansöker om 
75 000 kr för utegym. Lekebergs idrottsförening ansöker om 10 000 kr i bidrag för projekt 
”Gymnastik och rörelseglädje för alla”.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. avslår bidragsansökan från Brohyttans idrottsförening

2. beviljar bidrag om 7 000 kr till Fjugesta Vävstuga, reserverade för kurs i bindningslära

3. beviljar bidrag om 58 000 kr till Mullhyttans idrottsförening

4. beviljar bidrag om 10 000 kr till Lekebergs idrottsförening

5. beslutar att förening som inte erhåller hela det sökta beloppet skriftligt ska inkomma med svar 
på om och hur de kommer att genomföra projektet. Om förening meddelar att de inte genomför 
projektet utbetalas inte bidraget.

6. beslutar att formulering enligt punkt 5 ska komplettera reglerna för utvecklingsbidrag

7. anser ärendet omedelbart justerat

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förslag trots att även Lekebergs IF:s 
ansökan

inkommit för sent samt uppdrar till förvaltningen att komplettera ärendet med en 
tjänsteanteckning

kring detta inför nämnd.

Propositionsordning

Page 8 of 252



Kallelse 2016-12-06

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut med komplettering enligt Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsbidrag 2016
 Ansökan om utvecklingsbidrag - Utbyggnad/lokalanpassning Brostugan
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Nytänkande vid inredning av Vävstugan efter 

renovering
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Gymnastik och rörelseglädje för alla
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Utegym
 §228 KUB-AU Beslut om utvecklingsbidrag 2016
 Tjänsteanteckning - komplettering av underlag inför beslut i nämnd

Expedieras till
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef

Karin Adolfsson, handläggare kultur- och fritid
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6 – Biblioteksplan 2017-2019 
(KUB 15-71)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns plan för biblioteket/kultur- och fritidsplan behöver revideras. Att varje 
kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och 
skolbibliotek ingår.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2017-2019 för 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019
 Biblioteksplan 2017-2019
 §229 KUB-AU Biblioteksplan 2017-2019

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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7 – Svar på förremiss gällande 
"kulturgaranti" Örebro län 
(KUB 16-668)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
Tillgången till kultur för barn och unga i förskola och skola ska öka med hjälp av en regional 
kulturgaranti. Lekebergs kommun har via en förremiss inbjudits av Region Örebro län att lämna 
synpunkter på förslaget ”kulturgaranti” Örebro län.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svar på förremiss gällande ”kulturgaranti” Örebro län.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Propositionsordning

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

arbetsutskottet gör så.

Beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län
 Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län
 Förslag till Kulturgaranti för Örebro län
 §230 KUB-AU Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län

Expedieras till
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef

Region Örebro

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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8 – Delegationsordning för kultur- och 
bildningsnämnden 2017 
(KUB 16-349)

Föredragande Maria Bäcklin och 
Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. Enligt 
kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Inför 2017 har kultur- och bildningsnämndens delegationsordning reviderats och 
förtydligats, vilket görs inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2017, 
som gäller från 1 januari 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kultur och bildningsnämnden 2017
 Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2017
 §231 KUB-AU Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2017

Expedieras till
Ledningsgruppen inom kultur- och bildningsförvaltningen

Respektive delegat
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9 – Översyn av regler för extra resebidrag 
(KUB 16-626)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
2016-08-29, § 201, uppdrog kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott till förvaltningen att se 
över regelverket för extra resebidrag. I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett 
förslag på revidering av nuvarande regelverk för att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
handläggning. Bland de förändringar som föreslås har sista datum för ansökan justerats och 
dessutom får ansökningar som gäller ersättning för utlägg till/från praktik inkomma efter avslutad 
praktik. I reglerna har ramstart och ramsluttider preciserats samt att ersättning kan beviljas endast 
för del av månad.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar regler för extra resebidrag från och med 2017-01-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av regler för extra resebidrag
 Regler för extra resebidrag
 §232 KUB-AU Översyn av regler för extra resebidrag
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10 – Revidering av Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 
indexreglering 
(KUB 16-676)

Föredragande Maria Bäcklin och 
Anna Theodossiou 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 
2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 390 kr/mån. Av den anledningen 
behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och 
bildningsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa 
det av Skolverket fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 170101.

2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att dokumentet kompletteras gällande vilka rutiner och

riktlinjer som finns för avstängning.

Propositionsordning

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

arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun
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 §233 KUB-AU Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 
indexreglering

Expedieras till
Barnomsorgshandläggare

Förskolechefer

Kommunfullmäktige
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11 – Avskrivning av osäkra fordringar 2016 
(KUB 16-664)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Fordringar, med förfallodag den 31 december 2015 och äldre, är att betrakta som osäkra fordringar 
och ska därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock fortfarande aktuella och försök görs, 
att genom olika åtgärder få dem reglerade. Avskrivningar avseende kultur- och bildningsnämnden 
uppgår till 42 651 kronor.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden avskriver specificerade osäkra fordringar avseende kultur- och 
bildningsnämnden uppgående 42 651 kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fordringar 2016
 Borttagen på grund av Sekr.
 §234 KUB-AU Avskrivning av osäkra fordringar 2016

Expedieras till
Ekonomiavdelningen
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12 – Information kring förskole- och 
skollokaler i Fjugesta 

Föredragande Anna-Karin Magnsbo 
15:30

Ärendebeskrivning
Projektledare Anna-Karin Magnsbo informerar nämnden kring förskole- och skollokaler i 
kommunen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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13 – Justering av rapportering gällande 
kränkande behandling eller trakasserier för 
perioden augusti – september 2016 
(KUB 16-489)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
I den rapportering gällande trakasserier och kränkande behandling för perioden augusti och 
september 2016 rapporterades 10 utredningar som gällde oktober 2016. Då en felaktigt 
rapporterats in för perioden som egentligen gällde oktober justeras redovisningen. De inkomna 
rapporterna för augusti och september är 9 stycken fördelade på Hidinge skola, Tulpanens skola, 
Lekebergsskolan 7-9 samt Mullhyttans skola. Från kommunens förskolor samt Lekebergsskolan 4-6 
finns inget att rapportera.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den justerade rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden augusti – september 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Justering av rapporteringen gällande kränkande behandling eller 

trakasserier för perioden augusti – september 2016
 §235 KUB-AU Justering av rapportering gällande kränkande behandling eller trakasserier för 

perioden augusti – september 2016
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14 – Rapportering av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 161001 till 
161128 
(KUB 16-605)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier. För perioden har 13 rapporteringar inkommit från samtliga skolor i 
kommunen, Mullhyttan skola, Lekebergsskolan 4-6 och 7-9, Hidinge skola, Tulpanens skola samt 
Lekebergs gymnaiseskola. Från förskolorna i Lekebergs kommun finns inget att inget att rapportera.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden 161001 till 161128.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden 

161001 till 161128
 §236 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden 161001 

till 161128
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15 – Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden oktober 2016 
(KUB 16-628)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till nämnden, 
enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15. För perioden oktober 2016 har inga 
rapporter gällande ogiltig frånvaro inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden oktober 
2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden oktober 2016
 §237 KUB-AU Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden oktober 2016
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16 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

17 - Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar för kännedom till nämnden.

Lista på meddelanden
  - Protokollsutdrag KS §199/2016 KS Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun
 KUB 16-35-13 - Protokoll för kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp 2016-10-18
 KUB 16-35-15 - Protokoll till kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp 2016-11-29
 KUB 16-35-14 - Anmälan om arbetsmiljöärende KUB sam 161129

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

18 - Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Fattade delegationsbeslut för perioden 161019 till 161129.

Delegationsbeslut
 KUB 16-509-3 - Delegationsbeslut - Underteckna ansökningar om statliga bidrag/stöd
 KUB 16-684-1 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om disciplinpåföljd
 KUB 16-684-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänsteledighet med/utan lön för lärare vid 

Lekebergsgymnasium
 KUB 16-684-4 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning vid förskolan 

Norrgården
 KUB 16-194-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om skötselbidrag, Gropens IF
 KUB 16-195-2 - Delegationsbeslut - Medlemsbidrag 2016, Gropens IF
 KUB 16-260-2 - Delegationsbeslut - Sköteselbidrag 2016 för Lekebergs idrottsförening
 KUB 16-273-2 - Delegationsbeslut - sköteselbidrag 2016 för Mullhyttans idrottsförening
 KUB 16-232-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om medlemsbidrag Kräcklingebygdens vänner
 KUB 16-352-2 - Delegationsbeslut medlemsbidrag 2016 Mullhyttans Idrottsförening
 KUB 16-364-2 - Delegationsbeslut - Medlemsbidrag 2016 för Lekebergs Idrottsförening
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 KUB 16-566-2 - Delegationsbeslut -Beviljat aktivitetsbidrag, våren 2016, Mullhyttans 
idrottsförening

 KUB 16-471-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av aktivitetsbidrag för våren 2106 - Kvistbro 
skytteförening

 KUB 16-367-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av medlemsbidrag 2016, Fjugesta 
idrottsförening

 KUB 16-274-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av skötsebidrag 2016, Fjugesta 
idrottsförening

 KUB 16-566-3 - Angående sökt aktivitetsbidrag för våren 2016
 KUB 16-684-3 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde
 KUB 16-567-4 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag, våren 2016, Lekebergs 

idrottsförening
 KUB 16-531-3 - Delegationsbeslut - Beslut gällande extra resebidrag 2016/2017
 KUB 16-570-3 - Delegationsbeslut - Beslut extra resebidrag 2016/2017
 KUB 16-228-14 - Delegationsbeslut - Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 3911-16
 KUB 16-684-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Utrett kränkning och upprättat plan mot 

kränkande behandling, Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-684-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Utrett kränkning och upprättat plan mot 

kränkande behandling, Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-629-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-684-6 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning av lärare
 KUB 16-684-7 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledighet för politiskt uppdrag
 KUB 16-684-8 - Anmälan av delegationsbeslut - Utredning påbörjad utifrån kränkande 

behandling
 KUB 16-630-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-631-2 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 16-632-2 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 16-684-9 - Anmälan av delegationsbeslut - Revidering av beslutsattestanter
 KUB 16-640-3 - Delegationsbeslut - inackorderingsbidrag
 KUB 16-635-1 - Ansökan om extra resebidrag
 KUB 16-532-1 - Ansökan extra resebidrag 2016/2017
 KUB 16-635-2 - Delegationsbeslut gällande extra resebidrag
 KUB 16-532-5 - Delegtionsbeslut gällande extra resebidrag
 KUB 16-671-2 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 16-672-2 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 16-684-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Beviljad tjänstledighet för lärare på 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-684-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning gällande Lanna förskola 

Tomtebo
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 KUB 16-325-22 - §224 KUB-AU Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 
föreläggande, dnr 41-2016-2681

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Page 23 of 252



Kallelse 2016-12-06

19 – REdovisning av synpunkter och 
klagomål för perioden 161015 till 161123 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Följande synpunkter har inkommit till nämnden under perioden 161015 till 161123.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Dnr: KUB 16-616

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2017 för Kultur- och 
bildningsnämnden
   

Ärendebeskrivning
De övergripande målen för kommunen fastställdes av kommunfullmäktige den 28 
november 2016 och återfinns i budgethandlingen ”MER - plan 2017 med ekonomisk 
plan 2018-2019”. De ger riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Utifrån 
dessa har förvaltningen formulerat mål för nämndens olika verksamhetsområden 
med tillhörande indikatorer samt internbudget för 2017. Målen och indikatorerna, 
som mestadels omformades till år 2016, har justerats i liten grad för att kunna följa 
dem systematiskt över en längre tidsperiod. 

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden är enligt reglementet ansvarig för att fullgöra 
kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen. Det offentliga skolväsendet omfattar förskoleklasser, 
grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den kommunala vuxenutbildningen samt 
svenskundervisningen för invandrare. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter 
när det gäller kulturskolan, samt de särskilda utbildningsformer för vuxna, som enligt 
författningarna ska komplettera det offentliga skolväsendet.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet. Nämnden är vidare kommunens 
förvaltande och verkställande organ inom kultur- och fritidsområdet.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Antalet mål minskades till år 2016 mot tidigare med avsikt att skapa tydligare fokus 
för styrning, genomförande och uppföljning, vilket avser att påverka samtliga 
perspektiv - barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och 
integration positivt. Dessutom har förvaltningens olika verksamhetsområden samlats 
kring målet för barns och ungas bästa i avsikt att förstärka detta ytterligare.  

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Nämndens budgetram uppgår för 2017 till 193 134 tkr. Anledningarna till de 
ekonomiska förändringarna i budgeten är främst 2016 års lönerevision, Ny förskola 
Lanna-Hidinge och ökat elevantal inom skolan. Samt flytt av budgetanslag för Barn- 
och familjeenheten till Vård-och omsorgsnämnden. Nämnden har också fått ett 
effektiviseringskrav på 2 000 tkr. 
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Dnr: KUB 16-616

3 Slutsats
Ett i vissa delar förändrat mål- och kvalitetsarbete påbörjades 2016 för att forma en 
långsiktig process för systematisk verksamhetsutveckling där alla nivåer omfattas. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2017 för Kultur- och 
bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Linda Kirrander Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare Handläggare
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1 Inledning 

Inledning 

Invånarantalet ökar fortsatt i kommunen. Det påverkar tydligt verksamheterna inom 
Kultur- och bildningsförvaltningen. Under året 2016 har bl.a. byggnation av en ny 
fyra-avdelningsförskola i Hidinge/Lanna påbörjats, vilken ska stå färdig sommaren 
2017. Lokalprojektet har dessutom extra fokus på framtida skollokaler i Fjugesta och 
arbete pågår kring uppdraget om ett kulturhus. 

Kommunens tio förskolor, fem skolor, gymnasium och vuxenutbildning påbörjade 
under våren 2016 ett gemensamt arbete för att skapa ett långsiktigt och hållbart 
skolutvecklingsarbete utifrån bearbetning av verksamhetsbilder med kartläggning 
och analys. Med hållbar skolutveckling menas att skolutvecklingsarbetet har blivit så 
etablerat att det är en integrerad del av det ordinarie vardagsarbetet med förmåga 
och vilja att ta ansvar för alla barns och elevers bästa både kunskapsmässigt och 
socialt. Efter tre gemensamma halvdagar under 2016 med all personal inom förskola 
och skola samt politiker i nämnden har bearbetning och analys av framkomna 
nulägesbilder genomförts. Utifrån det har förslag till prioriteringar och fokus formats 
samt ett prövande görs av gemensam form och gemensamma forum kopplat till 
detta. Parallellt sker också kompletteringar och justeringar i det systematiska 
kvalitetsarbetet innefattande alla nivåer i styrkedjan. 

Kunskapsresultaten är i stort stabila läsåret 2015-2016 i jämförelse med tidigare. Det 
är en hög andel av eleverna i årkurs tre som nådde de samlade kunskapskraven i 
svenska och matematik, även om det är en relativ hög andel elever som missade ett 
eller flera delprov i de nationella proven inom något enskilt område. I årskurs sex 
uppnådde 95,6% av eleverna godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och 
engelska samt i årskurs nio uppnådde 82,1% av eleverna målen i alla ämnen. 

  

Ansvar enligt reglementet 

Kultur- och bildningsnämnden är enligt reglementet ansvarig för att fullgöra 
kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen. 

Det offentliga skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, 
särskolan, den kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för 
invandrare. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, 
samt de särskilda utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska 
komplettera det offentliga skolväsendet. 

Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet. Nämnden är vidare kommunens 
förvaltande och verkställande organ inom kultur- och fritidsområdet men ska också: 

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 

 

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
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 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
 

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
 

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och 
 

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
 

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 

 

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
 

  

 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 
offentliga platser. 

 Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra bebyggelseområden. 

 l samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i 
kommunens konstsamling samt anskaffa konstverk till kommunens 

 

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur-  

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
 

  

 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 
uppgifter enligt bibliotekslagen. 

  

2017 

Den gemensamma långsiktiga utvecklingsprocessen i förskola och skola byggs vidare 
och medför bl.a. förtydligande av fokus och prioriteringar i exempelvis planering, 
mötesplatser, arbete och resurser. 

Kultur- och fritid är en samarbetspart med förskolan och skolan i detta arbete och 
har även påbörjat en samlad utvecklingsprocess för framåtblickande utifrån 
uppdraget och verksamheter som berör medborgare i alla åldrar under dygnets alla 
timmar. Detta med tanken att kultur- och fritid skulle kunna vara en mer självklar del 
utifrån ett kommungemensamt perspektiv - för attraktivitet, folkhälsa, kreativitet och 
social sammanhållning m.m. 
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2 Organisation 
I kultur- och bildningsnämnden sitter 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden är Håkan Söderman (M). 

Ledamöter i nämnden 

Partier  Ledamöter 

Moderaterna M 2 

Centerpartiet C 2 

Kristdemokraterna KD 1 

Socialdemokraterna S 3 

Sverigedemokraterna SD 1 

   

   

   

   

Förvaltningens organisation 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullmäkt
iges mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvär
de 

Målvär
de 
2017 

Målvär
de 
2018 

Målvär
de 
2019 

Lekebergs 
kommun gör det 
enkelt för sina 
medborgare att 
bo i Lekeberg 

 Andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga 

72 % 90% 95% 95% 

 Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar 

70% 70% 90% 100% 

 Nöjd-Region-Index 67% 70% 72% 72% 

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

Medborgarna 
ska kunna ta 
del av ett 
levande, 
kvalitativt och 
varierat 
kultur- och 
fritidsutbud 
samt ges 
förutsättning-
ar att själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamhet 

Antalet 
biblioteksbesökare 

38 
300 

40 500 41 000 41 500 

Antalet utlån 49 
300 

51 000 52 000 53 000 

Utbudet i form av 
antal och variation 
av aktiviteter som 
erbjuds inom 
kultur- och 
fritidsområdet 

33 40 40 40 

 Värde 
medarbetarundersö
kningen (medel) 

4,02 4 4,1 4,2 

 Sjukfrånvaro 5,6% 7% 6,75% 6,5% 
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Kommunfullmäkt
iges mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvär
de 

Målvär
de 
2017 

Målvär
de 
2018 

Målvär
de 
2019 

 Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun minskar 
sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Nej Ja Ja Ja 

3.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och 

unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp 

under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 

potential. 

Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och 
utveckla sin fulla potential. 

Kommunfullmäkti
ges mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvär
de 

Målvär
de 2017 

Målvär
de 2018 

Målvär
de 2019 

Lekebergs 
kommun ger barn 
och unga 
möjligheter att 
utvecklas optimalt 
utifrån sina 
förutsättningar 

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin förskole- 
respektive 
skolverksam
het 

Andelen barn 
som känner sig 
trygga 

90% 100% 100% 100% 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga 

93% 100% 100% 100% 

Antalet 
inrapporterad
e kränknings-
ärenden 
utifrån Skollag 
6 kap, 10 § 

28 35 35 35 

Antalet 
förskole-
verksamheter 
som har forum 
för samråd 
enligt Skollag 4 
kap 

100% 100% 100% 100% 

Antalet 
skolverksamhe
ter som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

100% 100% 100% 100% 
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Kommunfullmäkti
ges mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvär
de 

Målvär
de 2017 

Målvär
de 2018 

Målvär
de 2019 

Barnen och 
eleverna är 
en del av en 
god och 
utvecklande 
lärmiljö 

Andelen barn 
som anger att 
förskolan 
väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

97% öka från 
97% 

öka från 
97% 

öka från 
97% 

Andelen elever 
som anger att 
skolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

59% öka från 
59% 

öka från 
59% 

öka från 
59% 

Andelen elever 
som tar del av 
kultur- och 
läslustaktivitet
er i samverkan 
mellan 
verksam-
heterna 
förskola/skola/ 

kultur och 
fritid 

60 % 80 % 80 % 80 % 

Eleverna når 
kunskaps-
målen 

     

 Elever i åk 3 
som deltagit i 
alla delprov 
som klarat alla 
delprov för 
ämnesproven i 
SV, Sv2 och 
MA 

62% Öka 
från 
75% 

Öka 
från 
75% 

Öka 
från 
75% 

 Elever i åk 6 
med lägst 
betyg E för 
ämnesproven i 
SV, Sv2, EN 
och MA 

96% öka från 
97% 

öka från 
97% 

öka från 
97% 

 Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskaps-
kraven i alla 
ämnen 

82,1% öka från 
82,1% 

öka från 
82,1% 

öka från 
82,1% 

 Elever i åk. 9 
som är 
behöriga till 

91,5% öka från 
93,1% 

öka från 
93,1% 

öka från 
93,1% 
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Kommunfullmäkti
ges mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvär
de 

Målvär
de 2017 

Målvär
de 2018 

Målvär
de 2019 

ett 
yrkesprogram 
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4 Driftbudget 
4.1 Internbudget 2017 

Kultur- och bildningsnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 
193 134 tkr (netto). en minskning med 1,037 % (2 025 tkr). Internbudgeten bygger på 
2016 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen 
nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2017 finns i 
Kommunstyrelsens budgetram. 

KUB Nettobudgetförändring Belopp 

Verksamhetens budget 2016 195 159 tkr 

2016 års löneökning 3 mån 737 tkr 

IT-satsning 1:1 inom åk 7-9 200 tkr 

Ny förskola Lanna/Hidinge 4 avd., inflytt 17-06-01 2 504 tkr 

Flytt budgetanslag Barn- och familj till SON -6 026 tkr 

Flytt budgetanslag KUBs lokalutredning till Leko -164 tkr 

Förskoleplatser ökar med 3 st till hösten, ökning 
omsorgstimmar inflytt 9 st 

851 tkr 

Gymnasieplatser minskar med 8 elever -461 tkr 

Grundskoleplatser ökar med 41 elever till hösten 2 439 tkr 

Flytt budgetanslag kapitalkostnader för IT Hidinge skola från KS 230 tkr 

Flytt budgetanslag 1,75 kökspersonal Hidinge skola till KS -760 tkr 

Uppräkning arvoden nämnd 107 tkr 

Ombyggnad Kulturhus kapitalkostnader inventarier 118 tkr 

Flytt av budgetanslag gällande hyra samlingslokal Furuhöjden 200 tkr 

Effektivisering KUB -2 000 tkr 

Inga äskningar 0 tkr 

SUMMA 193 134 tkr 

Nettobudgetförändring -2 025 tkr 
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4.2 Förändringar internbudget 

  

Verksamhetsområden BUDGET 17 BUDGET 16 Förändring 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

724 tkr 617 tkr 107 tkr 

Förvaltningsgemensamt 23 537 tkr 19 805 tkr 3 732 tkr 

Förskola 53 364 tkr 52 312 tkr 1 052 tkr 

Grundskola 81 854 tkr 82 062 tkr -208 tkr 

Gymnasieskola 25 260 tkr 25 814 tkr -554 tkr 

Vuxenutbildning 1 100 tkr 1 168 tkr -68 tkr 

Barn- och familj  5 811 tkr -5 811 tkr 

Kultur och fritid 7 295 tkr 7 570 tkr -275 tkr 

SUMMA 193 134 tkr 195 159 tkr -2 025 tkr 

Tabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna 
som grundas på lönerevision 2016 och ramförändringar samt interna omföringar. 

Nämndens budget är uppräknad då budgeten för arvoden inte har räknats upp de 
senaste åren efter aktuella arvoden. 

Inom Förvaltningsgemensamt så har intäkterna för fritids räknats upp på grund av 
fler fritisbarn, budget för interkommunala köp av grundskoleplatser och 
förskoleplatser har räknats upp efter prognos för 2017. Budget för resursförstärkning 
när det gäller barn med särskilda behov är flyttad till förvaltningsgemensamt från 
grundskolan. Från och med 2017 kommer förvaltningen köpa 
skolskjutsadministration från Länstrafiken vilket har avsatts i budget. En 
verksamhetsutvecklare inom den gemensamma administrationen är budgeterad 
2017, samt arbete med ICDP och utökning av idrottstimmar enligt den nya timplanen 
som gäller från och med höstterminen 2017. Tid för förstelärare för andra halvåret 
2017 kommer också återföras i budget. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav om 
2 000 tkr. Satsningar och effektiviseringskrav finansieras genom omfördelning av 
budget för övriga kostnader, budget för måluppfyllelse och planeringsreserv. 

Förskolans förändring beror på att ny förskola öppnar i Lanna till sommaren. Det 
generar en ökning med 6,2 åa för 7 månader. På övriga förskolor minskar barnantalet 
något och därmed en lägre tilldelning av personalresurser. Förskolan har även fått 
medel för beräkning av eventuellt ytterligare inflyttande barn, förutom de tidigare 
kända som ej är utdelat till förskolan utan ligger centralt under förvaltningschef. 
Nattomsorg som lades ner under 2016 är avräknat i förskolans budget. Dessa medel 
används till satsningar och omfördelningar enligt ovan.  

Grundskolan har ökat elevantal i höst, till följd av detta har bemanningen ökat med 
6,8 årsarbetare. Budget för resursförstärkning när det gäller barn med särskilda 
behov är flyttad till förvaltningsgemensamt från grundskolan. Budget för bollhallarna 
i grundskolan är flyttad från kultur- och fritid till grundskolan. 

Gymnasieskolan har en minskad budget då gymnasieeleverna minskar till hösten. 
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Budgeten för Barn- och familjeavdelningen är flyttad till Socialnämnden i och med att 
all verksamhet är flyttad dit. 

Vuxenutbildningens förändring beror på en omfördelning av kommunens kostnader 
för SFI till statsbidrag för nyanlända. 

Kultur och fritidsavdelningens förändring beror utöver lönerevisionen 2016 på hyra 
för samlingslokalerna Furuhöjden och Linden och ökad kapitalkostnadsbudget för 
inventarier till ombyggnad av biblioteket. Nettoförändringen blir en minskning då 
budget för bollhallarna i grundskolan är flyttad från kultur- och fritid till grundskolan.  

 
 

Slagnivå 
BUDGET 

17 
BUDGET 

16 
Förändring 

Varav flytt 
BoF 

Kommentar 
Förändri
ng 

Barnomsorgs-
avgift 

-7 532 tkr -6 230 tkr -1 302 tkr  Fler barn 20,90% 

Interkommunala 
ersättningar 

-1 335 tkr -2 100 tkr 765 tkr  Färre 
barn/elever 

-36,43% 

Momsbidrag -695 tkr -767 tkr 72 tkr -29 tkr Flytt budget 
BoF 

-9,39% 

Riktat statsbidrag -165 tkr -330 tkr 165 tkr  Förste lärare -50,00% 

Driftbidrag staten -1 518 tkr -2 851 tkr 1 333 tkr -238 kr Lågstadie-
satsning, 
förskolan, flytt 
BoF 

-46,76% 

Övriga avgifter -231 tkr -250 tkr 19 tkr  Familje-
central, 
Bibliotek, 
Kulturskola, 
simskola 

-7,60% 

Lokalhyror -90 tkr  -90 tkr  Bollhallar  

Migrationsverket -4 639 tkr  -4 639 tkr  Verksam-
heter för 
nyanlända 

 

SUMMA INTÄKT -16 205 tkr -12 528 tkr -3 677 tkr -267 tkr  29,35% 

Barn i behov av 
extra stöd 

6 051 tkr 5 868 tkr 183 tkr  Löneökning 3,12% 

Fritidsgård 336 tkr 352 tkr -16 tkr  Omfördelning 
till kultur i 
skolan 

-4,55% 

Föreningsbidrag 1 064 tkr 1 064 tkr     

Förste lärare 
(0,80 årsarbetare) 

266 tkr 482 tkr -216 tkr  Minskat 0,35 
åa, endast 
halva 2017 

-44,81% 
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Slagnivå 
BUDGET 

17 
BUDGET 

16 
Förändring 

Varav flytt 
BoF 

Kommentar 
Förändri
ng 

Interkommunala 
ersättningar 

32 889 tkr 32 317 tkr 572 tkr  Fler 
barn/elever 

1,77% 

Kapitalkostnad 2 232 tkr 1 807 tkr 426 tkr  Reinvestering-
ar, Ny förskola 
Hidinge/ 

Lanna, 
Bibliotek 

23,55% 

Kompetens-
utvecklingsanslag 

780 tkr 846 tkr -66 tkr -25 tkr Flytt BoF, 
elevhälsa 
konsult-
ationer 

-7,80% 

KOMTEK, 
Naturskolan, 
kulturskolan 

1 396 tkr 1 448 tkr -52 tkr  Finansiera del 
av 
samordnare 
KoF 

-3,59% 

Lokalkostnad 30 127 tkr 28 692 tkr 1 435 tkr -10 tkr Ny förskola 
Hidinge-
Lanna, 
samlings-
lokaler 

5,00% 

Lokalutredning 
- skolorna i 
Fjugesta 

 164 tkr -164 tkr  Flyttad till KS -100,00% 

Lärarlegitimation  175 tkr -175 tkr  Omfördelning 
satsningar 
2017 

-100,00% 

Läromedelsanslag 2 490 tkr 2 305 tkr 185 tkr  Ökat barn- 
och elevantal 

8,03% 

Matematik  565 tkr -565 tkr  Omfördelning 
satsningar 
2017 

-100,00% 

Utökning Idrott 150 tkr  150 tkr  Enligt ny 
timplan till ht 
2017 

 

Mediaanslag 674 tkr 674 tkr   Bibliotek  

Barnomsorg på 
obekväma tider 

 455 tkr -455 tkr  Reducering ht 
2016 

-100,00% 

Personalkostnad 109 936 tkr 105 946 tkr 3 990 tkr -1 347 tkr Löneökning, 
ökade åa 
förskola/ 

skola, 
verksamhets-
utvecklare 

3,77% 
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Slagnivå 
BUDGET 

17 
BUDGET 

16 
Förändring 

Varav flytt 
BoF 

Kommentar 
Förändri
ng 

Skoldatatek, 
Sommarskola, 
avslutning 

1 230 tkr 508 tkr 722 tkr  Rep Ipad, 
budget IKT-
pedagog 
flyttad från 
förvaltnings-
gemensamt 

142,13% 

Skolskjutsar 8 641 tkr 8 372 tkr 269 tkr -45 tkr Tränings-
skola, köp 
administra-
tion 
Länstrafiken 

3,21% 

Städ 5 195 tkr 4 891 tkr 304 tkr  Ny förskola 
Hidinge-
Lanna, 
Utökning 
lokalvård 

6,22% 

Vaktmästeri 1 401 tkr 1 380 tkr 21 tkr  Ny förskola 
Hidinge-Lanna 

1,52% 

Vårdnadsbidrag 70 tkr 576 tkr -506 tkr  Bidraget 
försvinner 
2017 

-87,85% 

Vårdplatser  4 188 tkr -4 188 tkr -4 188 tkr Flytt budget 
BoF 

-100,00% 

Övrigt 
förbruknings-
anslag 

4 411 tkr 4 612 tkr -201 tkr -144 tkr Flytt budget 
BoF 

-4,36% 

SUMMA 
KOSTNAD 

209 
339 tkr 

207 
687 tkr 

1 652 tkr -5 759tkr  0,80% 

NETTO 193 
134 tkr 

195 
159 tkr 

-2 025 tkr -6 026 tkr  -1,04% 

Tabellen på ”slagnivå” visar på en grov fördelning av förvaltningens intäkter och 
kostnader. Syftet med denna indelning är att belysa förändringar i internbudgeten 
gentemot förra året. 

Internbudgeten har ökat på intäktssidan med 3 677 tkr och kostnadssidan med 
1 652 tkr. 

På intäktssidan har barnomsorgsavgifter justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå 
för att antalet fritisbarn beräknas öka och att nya förskolan i Hidinge-Lanna öppnar 
under sommar/höst. Försäljning av skol- och förskoleplatser (interkommunala 
ersättningar) har också justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå. Intäkter från 
Migrationsverket bruttoredovisas i 2017 års budget till skillnad från 2016 då det 
redovisades som en minskad kostnad. 

På kostnadssidan har budgetramen ökat med justeringar utifrån 2016 års 
lönerevision under personalkostnader, men även ökning av personal med 6,0 
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årsarbetare på grund av fler elever i skolan. Även förskolan har ökning i 
personalkostnader på grund av nya förskolan i Lanna. På grund av ökat elevantal har 
även anslag för läromedel, och kompetensutveckling ökat. Kapitalkostnader, 
lokalkostnader, lokalvård och vaktmästeri har främst ökat på grund av ny förskola, 
fler elever samt det nya kulturhuset. 

En stor anledning till att nettoförändringen på kostnadssidan inte ökar i paritet med 
de kostnadsökningar som ett ökat elevantal och ny förskola genererar är att 
budgetanslaget för Barn- och familj flyttas över helt till socialnämnden från och med 
2017. 

4.3 Osäkra faktorer 

Osäkra faktorer i internbudgeten finns i de interkommunala ersättningarna då det är 
svårt att budgetera eventuella förändringar som kan ske under kommande terminer. 

4.4 Internbudgetens uppbyggnad 

Internbudgeten är uppbyggd till största delen på antal barn och elever i 
verksamheten. Personalbudgeten grundas på känd bemanning och antal årsarbetare 
har tagits fram utifrån fördelningsmodellen för elever och förskolebarn. 
Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner och efter 
sysselsättningsgrad. En central lönepott finns för den förväntade lönerevisionen 2017 
i kommunstyrelsens budgetram. 

Budgeten för lokalkostnad är ej uppräknad 2017 då inga lokalhyror från det 
kommunala bostadsbolaget kommer räknas upp. 

Riktade statsbidrag har lagts in i internbudgeten, främst i förvaltnings gemensamma 
budgetpost. Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att 
internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala 
ersättningar, transporter och skolskjutsar har justerats utifrån kända förutsättningar. 

Budget för nya förskolan (5 mån) är lagt på förskolan i Lanna. 

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och 
sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, 
ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, 
semesterskuldförändring och diverse övergripande kostnader. 

4.5 Resursfördelningsmodell 

Internbudgeten är framräknad utifrån samma fördelningsprinciper som tidigare år.  

Samtliga verksamheter får täckning för fasta kostnader som lokaler, städ, 
kapitalkostnader, vaktmästare och ledningsresurs. 

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas 
deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 3 år. I internbudgeten tilldelas tjänster 
utifrån de timmar man har vid beräkningstillfället som är oktober månad (en 
årsarbetare motsvarar 220 timmar). Höstens barn i verksamheten 2016 och 
prognosen på efterfrågan av platser är grunden för 2017 års resursfördelning. 

För kökspersonal får enavdelningsförskola 0,20 årsarbetare och det gäller förskolorna 
Tomtebo och Trollebo. Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga 
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personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta 
området finns fyra heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg. 

4.5.2 Fritidshem 

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 
20,8 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 
procent årsarbetare per barn. Fritidshems fördelning utgår utifrån inskrivna 
fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2016 och motsvarande andel av totala 
beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till 
hösten 2017. 

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass 

Tilldelningen av personal till förskoleklass är sex årsarbetare per 100 elever. I övrigt 
följer resurstilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av budgetanslag. 
Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass 1-9 görs utifrån fastställda 
nyckeltal. Nyckeltalen är differentierade utifrån årskurser och ger en lägre tilldelning 
för lägre åldrar och högre tilldelning för högre åldrar. Nyckeltalet delas med 27 
veckotimmar (motsvarar en heltidstjänst) för att få fram årsarbetare per elev. 
Tilldelningen sker i antalet tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det 
genomsnittet av tjänsterna. 

Tilldelningen till förskoleklass är 6 årsarbetare per 100 barn, dvs. 6 procent tjänst per 
barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever. 

Nyckeltalen är i 2017 års budget: 

Åk 1-2 = 1,65620 

Åk 3-6 = 2,07025 

Åk 7-9 = 2,29320 

Höstens inskrivna barn/elever 2016 är grunden för 2017 års internbudget fördelning 
av personalstat, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och 
förbrukningsmaterial. Alla femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra 
eleverna flyttas upp en årsklass samt flyttas vårens nior till gymnasieverksamheten 
(interkommunala ersättningar). 

4.5.4 Övriga kostnader 

Antalet barn och elever är grund för tilldelningen (budgeterat antal vårtermin och 
prognos hösttermin). Denna tilldelning är avsedd att täcka kostnader för pedagogiskt 
material, personalens kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, inventarier, 
serviceavtal och diverse övriga kostnader. 

Olika belopp ges för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Grundskolan 
har olika belopp för 1-6 och 7-9. Denna tilldelning går till enhetschef för vidare 
fördelning på respektive enhet. 

4.5.5 Grundtilldelning belopp 

Förskola 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. 
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Förskoleklass 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm 

Fritidshem 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 029 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. Det utgör 33 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6 

Grundskola 1-6 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 117 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm 

Grundskola 7-9 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 616 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. Det motsvarar 16 procent mer i tilldelning än åk 1-6 

Småskoletillägg  

Tillägg till skolor som har mellan 70 och 100 elever (inkl. förskoleklass) enligt en 
trappstegsmodell. Vid färre än 70 elever får tilldelning av personalresurs avvägas i 
särskild ordning. Tilldelningen baseras på snittet av faktiskt antal barn hösten innan 
budgetåret och en prognos över kommande hösttermin. 

I dagsläget finns ingen skola som uppfyller kriterierna för småskoletillägg. 

 

Barn i behov av stöd 

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i 
samråd med barn och elev hälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. 
Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin. 

I Lekebergsskolan 7-9 personalbudget ingår 1,0 årsarbetare för barn med särskilda 
behov. 

Övrigt 

7-9 skolan har ett anslag för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 
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50 tkr. Till profilen tillkommer 0,4 årsarbetare. 

Mullhyttans skola har ett ”småskoletillägg” i form av transportbidrag på 27 tkr. 

7-9 skolan har 0,4 årsarbetare för ledningsorganisation som del av kultur- och 
bildningsförvaltningens ledningsresurs. 

SYV, IM-programmet, Särskola, Vuxenutbildning och SFI  

Tilldelningen ska vara anpassad efter verksamheten och vara efter beräknad kostnad. 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för 
rådande, beslutade tjänster och omkostnader. För kultur- och fritidsverksamhet i 
övrigt läggs budget utifrån kostnader för beslutad verksamhet och en prognos över 
budgetåret. 

Förvaltningsgemensamt 

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och 
sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, 
ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, 
semesterskuldsförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala 
IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen 
verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt 
finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse som kan användas för 
att öka måluppfyllelsen inom skolan eller andra typer av satsningar. Dessa potter 
anpassas varje budgetår. 
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5 Investeringsbudget 
Förvaltningens investeringsbudget består av reinvesteringsanslag och investering av 
näridrottsplatser, ny förskola Hidinge-Lanna samt investering av inventarier till nytt 
kulturhus. Kapitalkostnaderna för nya förskolan och kulturhuset är beräknade på 7 
månader för 2017. Reinvesteringsanslaget är anslaget för återanskaffning av tidigare 
anskaffade inventarier som är avskrivna och eventuellt förbrukade. Anslag utgår från 
”frigjorda” kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om 
fem år innebär det att kapitalkostnadsanslaget räcker till investeringsutgift om 
800 tkr. Är avskrivningstiden längre än fem år kan anslaget för investeringsutgiften 
öka. Kapitalkostnaderna är budgeterade i nämndens driftbudget. 

INVESTERINGSBUDGET 
2017 

Kapitalkostnad Investeringsutgift Avskrivning 

Reinvesteringsanslag 174 tkr 800 tkr 5 ÅR 

Näridrottsplatser 83 tkr 1 439 tkr 25 ÅR 

Ny förskola Hidinge-
Lanna 

78 tkr 1 000 tkr 10 ÅR 

Ombyggnad Bibliotek 118 tkr 1 000 tkr 5 ÅR 

Summa 453 tkr 4 239 tkr  
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Bilaga 1. Fördelning av personal i grundskola, fritids och förskola 
 

 

 

 

Utöver denna tilldelning tillkommer 6,2 åa till nya förskolan i Lanna-Hidinge för 7 månader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årsarb. per Elever/ Belägg- Barn/ Omsorgstid Omsorg/

Personal Elever 100 elever Personal Elever årsarb. ning Personal Barn årsarb. vecka vecka/barn

Lekebergsskolan 7-9 22,57 åa 245 Elever 9,2 åa

Fritidshem Asken-Eken-Rönnen 9,35 åa 195 20,8 Elever 79%

Fritidsklubb Grottan 2,14 åa 44 20,8 Elever 30%

Förskoleklass Tulpanen 4,08 åa 68 Elever 6,0 åa

Tulpanens skola 1-3 7,79 åa 127 Elever 6,1 åa

Lekebergsskolan 4-6 11,31 åa 148 Elever 7,7 åa

Förskolan Tummeliten 9,21 åa 49 5,3 Barn 0 tim

Förskolan Tulpanen 3,98 åa 30 7,5 Barn 0 tim

Förskolan Växthuset Berga 9,38 åa 49 5,2 Barn 0 tim

Förskolan Skattkistan 6,26 åa 39 6,1 Barn 0 tim

Förskolan Äventyret 9,70 åa 50 5,2 Barn 0 tim

Familjedaghem 3,04 åa 16 5,3 Barn 0 tim

Förskola Obekväma tider

Förskolan Mullhyttan 10,48 åa 65 6,2 Barn 0 tim

Fritidshem Tallbacken 3,39 åa 71 20,8 Elever 61%

Förskoleklass Ekorren 1,14 åa 19 Elever 6,0 åa

Mullhyttans skola 1-6 7,02 åa 98 Elever 7,2 åa

Förskolan Tomtebo 4,34 åa 19 4,3 Barn 0 tim

Förskolan Trollebo 4,27 åa 24 5,5 Barn 0 tim

Förskolan Norrgården 9,97 åa 44 4,4 Barn 0 tim

Förskolan Sörgården 10,03 åa 50 4,9 Barn 0 tim

Förskolan Äppelblomman 3,98 åa 23 5,8 Barn 0 tim

Fritidshem Hidinge 6,95 åa 145 20,8 Elever 70%

Förskoleklass Äppelgården 2,43 åa 41 Elever 6,0 åa

Hidinge skola 1-6 11,59 åa 166 Elever 7,0 åa

SUMMA 67,93 åa 910 Elever 7,5 åa 21,83 åa 454 20,8 Elever 63% 84,58 åa 453 5,4 Barn 0 tim 0 tim

Grundsärskolan 2,14 åa 4 Elever

SUMMA 70,07 åa 914 Elever 7,7 åa

GRUNDSKOLA FRITIDSHEM FÖRSKOLAN
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Bilaga 2. Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial 

 

 

 

 

Minusposten på 5 500 kr för ”övrigt” på Sörgården beror på att en större summa lagts på övriga 

förskolor. Sedan fördelas totalen för Lanna/Hidinges förskolor jämnt mellan varje avdelning.  

Utöver denna tilldelning tillkommer 84 000 kr för nya förskolan i Lanna-Hidinge.  

 

Läromedel  årsarbetare

och ped mtrl. komp.utv

Fördelning belopp riktlinjer Förskolan 1 000 3 000

Fördelning belopp riktlinjer Fritidshem 330 3 000

Fördelning belopp riktlinjer Förskoleklass 1 000 3 000

Fördelning belopp riktlinjer Grundskola 1-6 1 750 3 000

Fördelning belopp riktlinjer Grundskola 7-9 2 550 3 000

Budget Medel

Total Läromedel Antal Antal övrigt per

ANS Tilldelning och ped mtrl. komp.utv Övrigt barn/elev årsarb. barn/elev

GRUNDSKOLA 201 883 868 623 475 62 299 198 094 245 20,8 810

Lekebegsskolan 7-9 883 868 623 475 62 299 198 094 245 20,8 810

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 202-203 1 400 940 719 116 116 086 565 737 634 38,7 892

Asken-Eken-Rönnen Fritidshem 202 199 984 64 197 28 058 107 729 195 9,4 554

Grottan Fritidsklubb 203 45 697 14 669 6 411 24 616 44 2,1 554

Förskoleklass Tulpanen 202 136 000 68 000 12 240 55 760 68 4,1 820

Tulpanens skola 1-3 202 559 502 314 125 35 447 209 929 180 11,8 1 170

Lekebergsskolan 4-6 203 459 758 258 125 33 929 167 703 148 11,3 1 137

GRUNDSÄRSKOLA 203 14 460 7 000 6 419 1 041 4 2 260

Lekebergs särskola 203 14 460 7 000 6 419 1 041 4 2,1 260

FÖRSKOLOR 204 460 000 230 000 124 517 105 483 230 41,5 459

Tummeliten 204 98 000 49 000 27 621 21 379 49 9,2 436

Tulpanen 204 60 000 30 000 11 951 18 049 30 4,0 602

Växthuset Berga 204 98 000 49 000 28 143 20 857 49 9,4 426

Skattkistan 204 77 000 38 500 18 782 19 718 39 6,3 512

Äventyret 204 100 000 50 000 29 101 20 899 50 9,7 418

Familjedaghem + "Nattförskola" 204 32 000 16 000 9 110 6 890 16 3,0 431

FÖRSKOLOR 2042 130 000 65 000 31 430 33 571 65 10,5 516

Mullhyttans förskola 130 000 65 000 31 430 33 571 65 10,5 516

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 205 414 395 212 894 34 638 166 863 187 11,5 892

Tallbacken Fritidshem 72 488 23 269 10 170 39 048 71 3,4 554

Förskoleklass Ekorren 38 000 19 000 3 420 15 580 19 1,1 820

Mullhyttans skola 1-6 303 908 170 625 21 048 112 235 98 7,0 1 151

FÖRSKOLOR 2041 316 000 158 000 99 000 59 000 158 33 1 696

Tomtebo 37 000 18 500 10 500 8 000 19 3,5 432

Trollebo 47 000 23 500 10 500 13 000 24 3,5 553

Äppelblomman 87 000 43 500 18 000 25 500 44 6,0 586

Norrgården 99 000 49 500 31 500 18 000 50 10,5 364

Sörgården 46 000 23 000 28 500 -5 500 23 9,5 -239 

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 206 745 434 377 818 62 915 304 701 351 21,0 869

Hidinge Fritidshem 148 570 47 693 20 845 80 033 145 6,9 554

Förskoleklass Äppelgården 81 000 40 500 7 290 33 210 41 2,4 820

Hidinge skola 1-6 515 864 289 625 34 780 191 458 166 11,6 1 157

TOTALT 4 368 711 2 395 854 537 558 1 435 300 1 874 179 6 396
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §225

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§225 - MER-plan 2017 för Kultur- och bildningsnämnden (KUB 
16-616)
Ärendebeskrivning
De övergripande målen för kommunen fastställdes av kommunfullmäktige den 28 november 2016 
och återfinns i budgethandlingen ”MER - plan 2017 med ekonomisk plan 2018-2019”. De ger 
riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Utifrån dessa har förvaltningen formulerat mål 
för nämndens olika verksamhetsområden med tillhörande indikatorer samt internbudget för 2017. 
Målen och indikatorerna, som mestadels omformades till år 2016, har justerats i liten grad för att 
kunna följa dem systematiskt över en längre tidsperiod.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2017 för Kultur- och bildningsnämnden.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att eftersom internbudgeten inte är fastställd ta ärendet som ett 
informationsärende.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. lägger informationen till handlingarna

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan för Kultur- och bildningsnämnden - (37249)
 MER-plan 2017 Kultur- och bildningsförvaltningen - (37951)
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Ekonomisk uppföljning 
november 2016

3

KUB 16-643
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Tjänsteskrivelse 2016-12-05 1 (1)

Dnr: KUB 16-643

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning november 
2016
   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista november för 
Kultur- och bildningsnämnden. Utfallet tom 30 november visar ett överskott på 1 381 
tkr vilket motsvarar en förbrukning på 91,2 % av budgeten för innevarande period. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista november 
2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Page 54 of 252



mån 11

November Riktpunkt 91,7%

2016 Utfall 91,2%

Kod Ansvar Budget Utfall Procent Avvikelse Prognos Avvikelse

helår period förbrukat period helår helår

200000 Kultur- och bildningschef 44 773 40 648 91% 394 43 273 1 500

201000 Skola Fjugesta 7-9 21 621 19 541 90% 278 21 411 210

202000 Skola Fjugesta F-3 14 466 13 214 91% 46 14 466 0

203000 Skola Fjugesta 4-6 inkl särskola 10 830 10 711 99% -784 11 540 -710 

204000 Teamansvarig förskola Fjugesta 14 142 12 125 86% 839 13 592 550

204100 Förskola Hidinge/Lanna 19 911 16 042 81% 2 210 18 320 1 591

204200 Förskola Mullhyttan/Fjugesta 18 259 16 260 89% 477 18 100 159

205000 Skola Mullhyttan/Barn- och elevhälsa 16 423 15 064 92% -10 16 623 -200 

206000 Skola Hidinge/Lanna 21 353 19 737 92% -163 21 353 0

208000 Barn- och familj 5 811 8 491 146% -2 680 8 491 -2 680 

209000 Kultur- och fritid 7 570 6 167 81% 772 7 340 230

SUMMA 195 159 177 999 91% 1 381 194 509 650

Kommentarer 981,0

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)

Avvikelse i perioden: 1 381 tkr 

Kultur- och bildningschef: Kostnader för interkommunala ersättningar gymnasiet och grundskolan är medräknat i utfallet

Skola 7-9: Besparing undersvisningsmaterial samt lägre kostnader för profil och ingen sommarskola under året. 

Skola: F-3-4-6: Personalkostnader redovisas fel mellan dessa enheter, Överanställningar på 4-6 tidigare under året bidrar till det höga utfallet, 
underskott grundsärskola och träningsskola (budget för träningsskola ej lagd för 2016). Tränningsskolan är uppstartad i år och beräknas ge lägre 
kostnader för köp av externa utbildningaplatser. 

Förskolan: Lägre omsorgstimmar än beräknat i budget ger överskott i Hidinge-Lanna, Nattis nedlagd under året, besparing på material och 
kompetensutveckling enligt tidigare beslut om besparingsåtgärder. Brist på förskolelärare genererar överskott då barnskötare med lägre lön används 
i verksamheten. Vakanser på Tummeliten . 

Mullhyttans skola: ser ut att klara budget för året.
Hidinge skola: Drar över budget för personal; sjukdom, fler barn på fritids. 

Barn och familj: Återsökning från Migrationsverket för kostnader av placering inom familjehemsvården har beviljats och Kultur- och bildning har fått 
tillbaka 335 tkr (total kostnad 440 tkr).Detta förbättrar resultatet för barn- och familj med 335 tkr. 

KoF: Fritidsgård Lanna ej uppstartad, vakant tjänst Komtek. Beslutade besapringar/effektiviseringar 230 tkr. 

Prognos 3 2016  +315 tkr

Prognos 2 2016 - 275 tkr

Prognos 1 2016 - 2 050 tkr
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Månad 11

November Riktpunkt 91,7%

2016 Utfall 91,2%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse Prognos Avvikelse 

helår period förbrukat period helår helår

Gemensam verksamhet 20 422 17 677 87% 1 043 19 322 1 100

Förskolan 52 312 44 426 85% 3 527 50 012 2 300

Grundskolan 82 062 76 247 93% -1 023 82 762 -700 

Gymnasieskolan 25 814 24 205 94% -542 25 414 400

Vuxenutbildning 1 168 787 67% 284 1 168 0

Barn- och familjeavdelningen 5 811 8 491 146% -2 680 8 491 -2 680 

Kultur- och fritidsverksamhet 7 570 6 167 81% 772 7 340 230

SUMMA 195 159 177 999 91% 1 381 194 508 650

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Page 56 of 252



Page 57 of 252



Revidering av föreningsbidrag

4

13KUB246
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritdschef)
Karin Adolfsson (Handläggare kultur- och fritid)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §227

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§227 - Revidering av föreningsbidrag (13KUB246)
Ärendebeskrivning
Revidering av bidragsregler för föreningsbidrag i Lekebergs kommun. De nya bidragsreglerna föreslås 
skickas på remiss till föreningar i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. lägger informationen till handlingarna

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att

1. ger förvaltningschefen i uppdrag att justera remissdokumentet "Föreningsbidragsregler för kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamhet" genom att lyfta ur bidragsformerna Kulturstipendium, 
Arrangörsbidrag, Lokala mötesplatser, Utvecklingsbidrag och Ung peng samt att i texten 
avseende Arrangörsbidrag stryka formuleringen om offentlig plats.

2. arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner 
att arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. ger förvaltningschefen i uppdrag att justera remissdokumentet "Föreningsbidragsregler för kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamhet" genom att lyfta ur bidragsformerna Kulturstipendium, 
Arrangörsbidrag, Lokala mötesplatser, Utvecklingsbidrag och Ung peng samt att i texten 
avseende Arrangörsbidrag stryka formuleringen om offentlig plats.

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av föreningsbidrag - remissunderlag - (37468)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Föreningsbidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet (remissversion) - (37559)
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Tjänsteskrivelse 2016-11-29 1 (2)

Dnr: 13KUB246

Tjänsteskrivelse - Revidering av föreningsbidrag

   

Ärendebeskrivning
Revidering av bidragsregler för föreningsbidrag i Lekebergs kommun. 
De nya bidragsreglerna föreslås skickas på remiss till föreningar i Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
De nuvarande bidragsreglerna för föreningsbidrag antogs av kommunfullmäktige i 
november 2009. Föreligger förslag till nya bidragsregler. Förslaget föreslås sändas ut 
på remiss till föreningar i Lekebergs kommun. 

2 Analys
Kommunens regler för föreningsbidrag behöver ses över och anpassas till dagens 
samhälle och aktuella verksamheter. För att få så genomarbetade bidragsregler som 
möjligt är det viktigt att få in synpunkter på förslaget från föreningslivet i kommunen, 
därför föreslås att förslaget skickas på remiss till föreningar i Lekebergs kommun. 
Remissperiod föreslås vara januari- mars 2017. I samband med handläggningen av 
denna utredning har jämförelser gjorts med tre andra kommuner i jämförbar storlek 
enligt SKL.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Syftet med kommunens regler för föreningsbidrag är att möjliggöra drift och 
utveckling av föreningsverksamheter med god kvalitet och bredd inom kultur-, 
idrotts- och fritidsområdet för alla åldrar i hela kommunen. Att särskilt stimulera 
barns och ungas deltagande i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Att bidra till god 
folkhälsa samt stärka kommunens attraktivitet att leva och bo i.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av de ekonomiska utmaningar kommunen står inför de kommande 
åren föreslås, med undantag av startbidraget, inga höjningar av förenings- 
bidragsbeloppen. 
Dock föreslås förändringar avseende åldersspannet gällande bidragsberättigad 
medlem, från 6-20 år till 6-25 år, vilket kan medföra en kostnadsökning.
Förändringar föreslås också i reglerna för skötselbidrag för idrottsanläggningar 
samt att två nya bidragsformer föreslås (Arrangörsstöd/bidrag, Kulturstipendium). 
Detta sammantaget kan medföra ökade kostnader för beviljade bidrag. Bedömningen 
är dock att eventuella kostnadsökningar kan rymmas inom befintlig ram.

I förslaget till nya bidragsregler och skötselbidrag har formuleringen; …”att 
föreningarna skall ersättas för nedlagda kostnader och arbetstimmar.” tagits bort och 
ersatts med ”Föreningarna kan söka skötselbidrag för drift- och underhållskostnader 
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Tjänsteskrivelse 2016-11-29 2 (2)

Dnr: 13KUB246

av idrottsanläggningar.”
Syftet med denna ändring är att göra arbetet med handläggningen av dessa 
bidragsansökningar så rättvis som möjligt. Att bedöma hur mycket nedlagda ideella 
timmar är värda kan vara problematiskt och godtyckligt.

3 Slutsats
Tack vare föreningslivets möjligheter att inkomma med synpunkter på förslaget, 
förväntas resultatet bli nya bidragsregler anpassade till dagens samhälle och 
verksamheter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden  
1. antar remissversionen av förslag till nya bidragsregler för kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet
2. fastställer remissperioden till januari – mars 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden
Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsförvaltningen
Ansvarig tjänsteman: Kultur- och fritidschef
Diarienummer: 13KUB246 >Regler

Föreningsbidragsregler för 
kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet 

(remissversion)för kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamhet
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Regler 2 (8)

Innehållsförteckning

Syfte ...............................................................................................................................3

Villkor för bidrag ............................................................................................................3

Gemensam värdegrund ............................................................................................4

Dialog .............................................................................................................................4

Startbidrag .....................................................................................................................4

Grundbidrag - tidigare medlemsbidrag..........................................................................4

Aktivitetsbidrag..............................................................................................................5

Skötselbidrag för idrottsanläggningar............................................................................5
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Subventionerad lokalhyra ..........................................................................................6

Arrangörsbidrag .............................................................................................................7

Page 66 of 252



Regler 3 (8)

Syfte

 Möjliggöra drift och utveckling av föreningsverksamheter med god kvalitet 
och bredd inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet för alla i hela kommunen

  Särskilt stimulera barns och ungas deltagande i kultur-, idrotts- och fritids-
aktiviteter

 Bidra till en god folkhälsa

 Stärka kommunens attraktivitet att leva och verka i

Villkor för bidrag

1. Föreningen ska ha stadgar, styrelse och organisationsnummer samt ha sitt 
säte i och bedriva regelbunden verksamhet i Lekebergs kommun. 

2. Medlem är den person som är matrikelförd i föreningen och som uppfyller de 
krav föreningen, i enligt med föreningens stadgar, ställer på medlemskap.

3. Bidragsberättigad medlem är barn/ungdom i åldern 6-25 år som regelbundet 
deltar i föreningens verksamhet. Deltagaren ska under kalenderåret fylla 
lägst 6 år och högst 25 år.

4. Bidrag beviljas inte för verksamhet, för vilken kommunen lämnar bidrag till 
via andra avtal eller bidragssystem. Bidrag utgår inte för barn i förskolan/
skolan under schemabunden dag.

5. Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och 
årsbokslut ska bifogas bidragsansökan (max 1 ggr/år). Utöver det kan 
föreningen behöva lämna in kompletterande uppgifter.

6. Bidrag kan enbart sökas av föreningens huvudstyrelse och beviljat bidrag 
utbetalas via BG/PG till föreningen. Om det efter utbetalning av stöd 
framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift från föreningen, 
är föreningen på begäran av kommunen, skyldig att omgående återbetala 
hela eller delar av bidraget.

7. Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte om 
inte särskilda skäl föreligger, vilket kräver beslut i kultur- och 
bildningsnämnden. 

8. Förening som söker bidrag ska ställa sig bakom den gemensamma 
värdegrunden.
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Regler 4 (8)

Gemensam värdegrund 

Föreningens verksamhet ska vara inkluderande och öppen för alla. 

Föreningsverksamheten ska vara fri från alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). 
Föreningen ska aktivt arbeta för att motarbeta användandet av ANDT. Föreningen 
ska redovisa sitt arbete med ANDT årligen, exempelvis genom föreningens 
verksamhetsberättelse.

Föreningen ska garantera att alla personer inom verksamheten behandlas lika 
oavsett bakgrund och förutsättningar samt att verksamheten bedrivs tryggt och 
säkert.

Verksamhet för och med barn och ungdomar ska genomföras i en miljö där de får 
utvecklas och må bra och inte riskerar att kränkas på något vis. Riksidrottsförbundets 
material kan användas. Läs mer på: www.rf.se/tryggidrott

Dialog

Kommunen bjuder in bidragssökande förening till ett dialogmöte vars syfte är att 
stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Mötesdialogen ligger till 
grund för den fortsatta bidragshandläggningen. 
Om vi under dialogen identifierar en satsning som föreningen gör eller vill göra, som 
ligger i linje med kommunens mål, kan ett mindre stimulansbidrag beviljas.

Startbidrag 

Startbidraget är avsett för nystartade, bidragsberättigade föreningar.
Bidrag utgår med 1 500 kronor och söks på särskild blankett.

Ansökan ska innehålla uppgifter om föreningens styrelse, verksamhetsområde och 
antalet medlemmar som är mellan 6-25 år. Ansökan ska också innehålla protokoll 
från konstituerande årsmöte, kopia på Skatteverkets beslut om organisations-
nummer och föreningens stadgar.

Föreningen ska inte ha varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden.

Bidrag utgår inte till nybildad sektion inom befintlig förening.

Grundbidrag - tidigare medlemsbidrag 

Grundbidrag utgår till bidragsberättigad förening med 50 kr per bidragsberättigad 
medlem och år. 
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Regler 5 (8)

Bidraget söks på särskild blankett senast den 1 juni varje år och ska avse förhållandet 
per den 31 december året innan. 

Aktivitetsbidrag

Bidraget utgår i förhållande till antalet genomförda sammankomster. (Till skillnad 
mot det statliga lokala aktivitetsstödet där ersättning utgår per deltagare i 
gruppaktivitet.) 

Med sammankomst menas en av föreningen planerad och genomförd aktivitet i 
vilken det deltar minst tre bidragsberättigade medlemmar. Sammankomsten skall 
omfatta minst 45 minuter.

Samma person kan delta i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag, i en 
och samma förening. 

Aktivitetsbidrag utgår även till ledare i åldern 13-25 år, dock endast en gång per dag, i 
en och samma förening. 

Aktivitetsbidrag utgår med 45 kr per sammankomst.

Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens 
gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, aktivitet, plats, datum, tid samt 
deltagarnas och ledarnas namn, födelsedatum och närvaro. Redovisningen ska 
undertecknas av ansvarig ledare. Redovisningen ska på begäran av kommunen 
uppvisas i sin helhet.

Bidraget söks på särskild blankett senast den 25 februari och den 25 augusti varje år 
och skall avse rapportperioden 1 juli – 31 december respektive 1 januari – 30 juni.

Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott.

Skötselbidrag för idrottsanläggningar

Föreningarna kan ersättas för drift- och underhållskostnader av idrottsanläggningar. 
Bidraget är dock maximerat till nedanstående belopp och bidrag kan som mest utgå 
för en föreningslokal A och fem övriga objekt. 

För att erhålla bidrag ska anläggningen användas för barn-/ungdomsverksamhet, 
vara belägen i kommunen och föreningen ska svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. Föreningen ska upprätthålla en för verksamheten godtagbar standard 
för utövning och säkerhet i enlighet med gällande krav från aktuella 
riksorganisationer och myndigheter. 

Bidraget söks på särskild blankett senast 1 april och ansökan ska bygga på kostnader 
föreningen haft föregående år (kalenderår).
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Regler 6 (8)

Objekt Maxbelopp

1 Föreningslokal A, vinter/sommar, större än 150 
kvm.
Endast en föreningslokal A/förening

25 000 kr 

2 Föreningslokal B vinter/sommar, 50-150 kvm
Endast en föreningslokal B/förening

13 000 kr

3 Föreningslokal C, sommar, större än 150 kvm.
Endast en föreningslokal C/förening

10 000 kr

4 Föreningslokal D, sommar, 50-150 kvm.
Endast en föreningslokal D/förening

5 000 kr

5 Föreningslokal E, uppvärmd, 25-49 kvm.
Endast en föreningslokal E/förening

1 000 kr

6 Ridbana – hoppning och/eller dressyr
 och/eller ridning

3 000 kr

7 Tennisplan - gräs och/eller stybb 1 500 kr

8 Skjutbana – gevär och/eller pistol 2 000 kr

9 Löparbanor 4 000 kr

10 Fotbollsplan A
Endast en plan/förening

15 000 kr

11 Fotbollsplan B, övriga gräsplaner
Bidrag kan utgå till flera planer, dock ej till övriga 
grönytor

8 000 kr

12 Fotbollsplan C, stybb/grus
Endast en plan/förening

4 000 kr

13 Andra objekt Bedömning sker 
i dialog

Avtal

Separata avtal tecknas med förening som sköter/arrenderar kommunal 
anläggning/mark. För dessa anläggningar kan inte skötselbidrag sökas.

Subventionerad lokalhyra

Utöver ovanstående bidrag får föreningar i Lekebergs kommun subventionerad 
lokalhyra i samband med hyra av kommunala lokaler. 
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Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag kan sökas av privatperson, från 26 år, eller förening som är arrangör 
för kultur-, idrotts- eller fritidsarrangemang. 
Till förening betalas stödet ut som ett bidrag och till privatperson som stipendium.

Arrangemanget ska vara öppet för alla (åldersgräns får förekomma), alkohol- och 
drogfritt, får inte innehålla religiös eller partipolitisk propaganda och ska genomföras 
i Lekebergs kommun på offentlig plats under bidragsåret.
Bidrag för samma/återkommande arrangemang kan sökas och betalas ut i max 3 år.

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan sökas av professionell kulturaktör folkbokförd i Lekebergs 
kommun. Syftet är att främja en utveckling av den professionella icke-kommersiella 
kulturen i kommunen.
Lekebergs kommun följer Arbetsförmedlingens definition av professionell 
kulturaktör. Max 10 000kr.

Nedanstående bidrag är sedan tidigare beslutade i kultur- och bildningsnämnden 

Lokala mötesplatser/kulturcentrum KUB 16-113

Bidraget kan sökas av lokala ideella föreningar för egen lokal som fungerar som 
samlingsplats för trakten (här avses inte traditionella hembygdsgårdar, museer, 
kyrkor eller kyrkolokaler). 
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas ideellt, ha bredd och vara tillgänglig för olika 
målgrupper samt äga rum under hela året.

För att erhålla bidraget ska föreningen följa de allmänna villkoren för bidrag samt 
bifoga sedvanliga årsmöteshandlingar och årsplanering för verksamheten.

Föreningar som söker skötselbidrag för idrottsanläggningar kan inte söka detta 
bidrag.

Bidrag utgår med 5 000 kr.
Bidraget söks på särskild blankett, senast den 1 april varje år
Bilaga 1

Ung peng KUB 15-462

Ung peng är ett stipendium som kan sökas av ungdomar i åldern 13-25 år och som är 
bosatt i Örebro län. För utförliga regler och ansökningsblankett se Lekebergs 
kommuns hemsida. Bidraget hanteras i samarbete med Region Örebro län.
Bilaga 2
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Regler 8 (8)

Utvecklingsbidrag KUB 16-160

Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på den nya idrottshallen vid Hidinge skola, BEST-arena.
Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att stärka föreningslivet i Lekebergs 
kommun och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen.
För utförliga regler och ansökningsblankett se Lekebergs kommuns hemsida. 
Bilaga 3
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Föreningsbidrag i Lekebergs kommun 

antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 
 
Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom 
ramen för givna regler beviljar Kultur- och bildningsförvaltningen bidrag till föreningar i 
Lekebergs kommun. 
 
 
ALLMÄNNA VILLKOR 
 
1. Med bidragsberättigad förening avses lokalavdelning som är ansluten till någon riks-, 

distrikts- eller annan regional organisation som får bidrag enligt kungörelse om 
statsbidrag till ungdomsorganisation eller på andra grunder godkänts av Kultur- och 
bildningsnämnden. 

 
2. Föreningen skall ha av medlemmarna och Lekebergs kommun godkända stadgar, välja 

styrelse samt ha sitt säte i och bedriva regelbunden verksamhet i Lekebergs kommun. 
 
3. Föreningen/organisationen skall ta ut skälig medlemsavgift. Dock kan en förening/ 

organisation som av principiella skäl ej anser sig kunna uttaga medlemsavgift få dispens 
från ovanstående villkor av Kultur- och bildningsnämnden. 

 
4. Med bidragsberättigad medlem avses aktiv medlem i åldern 6-20 år, som har erlagt av 

föreningen/organisationen fastställd medlemsavgift enligt punkt 3. 
 
5. All verksamhet som bedrivs med kommunala bidrag skall vara fri från tobak, alkohol och 

övriga droger. Föreningen/organisationen skall aktivt arbeta för att motarbeta 
användandet av droger inom den egna föreningen och utbilda sina ledare i drogfrågor. 

 
6. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk rapport och årsmötesprotokoll 

skall årligen inlämnas till Kultur- och bildningsförvaltningen. 
 
7. Förening, som ansöker om bidrag, är skyldig att underkasta sig de kontrollåtgärder som 

kommunen kan besluta. Kontroll sker i form av stickprov. 
 
8. Ansökan skall lämnas av föreningens/organisationens huvudstyrelse. 
 
9. Bidrag beviljas inte för verksamhet, för vilken kommunen lämnar bidrag via andra avtal 

eller bidragssystem. Bidrag utgår inte heller för skolelev under schemabunden skoldag. 
 
10. Ansökan som inkommit till Kultur- och bildningsförvaltningen efter ansökningstidens 

utgång kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av Kultur- och bildningsnämnden. 
 
11. Bidrag utbetalas endast till förening via konto. 
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AKTIVITETSBIDRAG 
 
Bidraget utgår i förhållande till antalet genomförda sammankomster. Med sammankomst 
menas en av föreningen/organisationen planerad och genomförd aktivitet i vilken det deltar 
minst fem bidragsberättigade medlemmar. Sammankomsten skall omfatta minst 60 minuter. 
Samma person kan delta i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag, i en och samma 
lokalorganisation. 
 
Aktivitetsbidrag utgår med 45 kr per sammankomst till föreningar som uppfyller de allmänna 
och specifika villkoren. 
 
Det kommunala aktivitetsbidraget skall sökas hos Kultur- och bildningsförvaltningen på 
särskild blankett. 
 
Bidraget söks senast den 15 februari och den 15 augusti varje år och skall avse 
rapportperioden 1 juli-31 december respektive 1 januari-30 juni. 
 
Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott.  
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MEDLEMSBIDRAG 
 
Medlemsbidrag utgår till bidragsberättigad förening med 50 kr per bidragsberättigad medlem 
och år. Föreningen skall uppfylla de allmänna och specifika villkoren. 
 
Bidraget söks på särskild blankett senast den 1 juni varje år och skall avse förehållandet per 
den 31 december året innan. 
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STARTBIDRAG 
 
Startbidraget är avsett för nystartade, bidragsberättigade, föreningar/organisationer, som så 
långt som möjligt uppfyller de allmänna villkoren. 
 
Bidrag utgår med högst 1.000 kronor och utbetalas tidigast efter 6 månaders verksamhet. 
 
Ansökan skall innehålla uppgifter om föreningens/organisationens styrelse, verksamhets-
område och antalet medlemmar som är mellan 6-20 år samt föreningens/organisationens 
stadgar. 
 
Vidare skall till ansökan bifogas intyg om upptagande i riksorganisation. Av intyget skall 
framgå att organisationen inte varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden. 
Kultur- och bildningsnämnden kan i särskilda fall lämna dispens beträffande ovannämnda 
intyg. 
 
Bidrag utgår inte till nybildad sektion inom en förening/organisation. 
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SKÖTSELBIDRAG 
 
Ansökan om skötselbidrag för anläggningar (idrottsplaner och dylikt) skall lämnas på särskild 
blankett, senast den 1 april varje år. Föreningen skall uppfylla de allmänna och specifika villkoren. 
 
För att ha rätt till bidrag skall objekten till största delen utnyttjas för ungdomsverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25 att föreningarna skall ersättas för nedlagda 
kostnader och arbetstimmar. Bidraget är dock maximerat till nedanstående belopp. Bidrag kan 
som mest utgå för en föreningslokal A och fem övriga objekt. 
 
 
 
 Maxbelopp Objekt och specifikation 
1 15.000 Fotbollsplan A, gräs  

Bidrag utgår endast till en plan per förening. Åtagandet omfattar 
anskaffande av material samt alla förekommande arbetsuppgifter såsom 
gräsklippning, ritsning, bevattning, vertikalskärning, nät och hörnflaggor, 
gödsling, flyttning av målställningar, luftning, förbättring av gräsytor vid 
behov. 
Föreningen skall följa Fotbollsförbundets skötselrekommendationer. 

2 8.000 Fotbollsplan B, övriga gräsplaner 
Här kan bidrag utgå till flera planer dock ej till övriga grönytor. 

3 4.000 Fotbollsplan C, stybb/grus 
Föreningen svarar för allt förekommande arbete för att planen skall vara i 
användbart skick. 

4 4.000 Beachhandbollsplan/beachvolleybollplan 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. 

5 25.000 Föreningslokal A, stor vinter/sommar (större än 150 m²) där verksamhet 
bedrivs. 
Bidrag utgår endast för en föreningslokal A per förening. 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen enligt följande: Uppvärmning, vattenförsörjning, 
sophämtning, löpande underhåll, infarter, ytterbelysningar, rabatter och 
buskage i anslutning till paviljongen, elkostnader, telefonavgifter, 
städning, mindre reparationer, P-platser samt försäkringar avseende eget 
material om fastigheten ägs av kommunen. I annat fall svarar föreningen 
även för att fastigheten är försäkrad. 

6 13.000 Föreningslokal B, liten vinter/sommar (50-150 m²) där verksamhet 
bedrivs. 
Åtagande enligt punkt 5. 

7 10.000 Föreningslokal C, stor sommar (större än 150 m²) där verksamhet 
bedrivs. 
Åtagande enligt punkt 5. 

8 5.000 Föreningslokal D, liten sommar (50-150 m²) där verksamhet bedrivs. 
Åtagande enligt punkt 5. 

9 1.000 Föreningslokal E, liten uppvärmd (25-49 m²) 
Kan till exempel vara en lokal som används som värmestuga i samband 
med annat objekt. 
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10 1.500 Tennisplan, gräs och stybb 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen.  

11 2.000 Skjutbana, gevär o pistol 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. 

12 2.000 Skjutbana, luftgevär o luftpistol 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. 

13 7.000 Elljusspår, spårning inkl skoter, upp till 2 km. 
Villkor för bidrag är att allmänheten har tillgång till spåret. 
Föreningen utför spårning av motionsspåret inkl kostnader för skoter, 
belysning, el och lampor, byte av lampor, slyröjning mm 

14 1.000 Elljusspår, spårning, därutöver tillägg per km. 
 

15 12.000 Löparbanor 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen.  

16 3.000 Ridbana för hoppning/dressyr. 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. 

17 4.000 Endurobana  
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
anläggningen. 

18 5.000 Innebandysarg 
Föreningen förbinder sig att svara för all skötsel och underhåll av 
objektet. 

19 5.000 Orienteringskartor 
Bidrag lämnas endast för nettokostnader och arbete, efter avdrag för ev. 
centrala bidrag. 
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Tjänsteskrivelse 2016-11-29 1 (3)

Dnr: KUB 16-611

Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsbidrag 2016

   

Ärendebeskrivning
Den 1 oktober var sista ansökningsdag 2016 för det nyinrättade utvecklingsbidraget. 
Fyra ansökningar har inkommit från föreningslivet i Lekeberg.

Brohyttans idrottsförening ansöker om 10 000 kr i bidrag för kostnader för 
framtagning av underlag för bygglov och avgifter för bygglov, för utbyggnad/ 
lokalanpassning av Brostugan.
Fjugesta Vävstuga ansöker om 20 000 kr i bidrag för nytänkande vid inredning av 
Vävstugan efter renovering.
Mullhyttans idrottsförening ansöker om 75 000 kr för utegym. Lekebergs 
idrottsförening ansöker om 10 000 kr i bidrag för projekt ”Gymnastik och 
rörelseglädje för alla”.

Bakgrund
Via ett femårigt sponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best 
Arena”. Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i 
kommunen.
2016-05-24 beslutade kultur- och bildningsnämnden att medlen skulle avsättas till ett 
utvecklingsbidrag som kan sökas av föreningar i kommunen.

Det föreningarna söker bidrag för ska fokusera på utveckling av den egna 
verksamheten.

1 Analys
Utvecklingsbidraget är en ny bidragsform.

1.1 Genomsyrande perspektiv
I bidragsreglerna står att utvecklingsbidraget gärna får utgå från något av de fyra 
områden som Lekebergs kommun arbetar medvetet med, Attraktiv kommun, Barn och 
unga, Trygghet samt Näringsliv och att aktivitet/verksamhet för barn och unga 
kommer att prioriteras

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Bidraget omfattar en budget på totalt 75 000 kr som ska fördelas. De 
bidragsansökningar som inkommit uppgår till totalt 115 000 kr.

Page 80 of 252



Tjänsteskrivelse 2016-11-29 2 (3)

Dnr: KUB 16-611

2 Slutsats
Konstateras kan att bidragsformen uppmärksammats av föreningslivet.

Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram följande beslutsunderlag utifrån 
inkomna anökningar:

Brohyttans idrottsförening
Föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag för att delvis täcka kostnader för 
framtagning av underlag för bygglov och avgifter för bygglov, för utbyggnad/ 
lokalanpassning av Brostugan. 

Motivering: I bidragsreglerna står det att, det föreningen söker bidrag för ska 
fokusera på utveckling av den egna verksamheten. 
Föreningens bidragsansökan handlar om att täcka administrativa kostnader. 

Fjugesta Vävstuga
Föreningen ansöker om 20 000 kr i bidrag för nytänkande vid inredning av Vävstugan 
efter renovering. Ansökan omfattar inköp av nya, mer ändamålsenliga bord samt till 
kurs i bindningslära. 
Total kostnad för projektet: 25 500 kr, varav kurs i bindningslära 10 500 kr

Motivering: Enligt bidragsreglerna kan föreningar söka bidrag för bl a utbildning men 
ej enbart för inköp av material. 

Mullhyttans idrottsförening
Föreningen ansöker om 75 000 kr för utegym med placering vid motionsspåret i 
Mullhyttan.
Under året har kultur- och fritidsavdelningen fört samtal med MIF om ett ute-gym i 
Mullhyttan. Då föreningen från början inte kände till att det finns ett 
utvecklingsbidrag att söka, kom föreningens ansökan in efter det att 
ansökningsdatumet passerat. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att kultur- och 
bildningsnämnden beviljar föreningen bidrag i enlighet med nedanstående förslag till 
beslut.
Total kostnad för projektet: 225 000 kr

Motivering: I bidragsreglerna står bl a att ansökan kan handla om satsningar som har 
som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter, samverkan med andra och 
utbildning. Projektet vänder sig till alla åldrar och kan bidra till bättre folkhälsa och 
ökad attraktivitet för området och motionsspåret. Föreningen kommer att stå för 
skötsel och underhåll av ute-gymmet.

Lekebergs idrottsförening
Föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag för projekt ”Gymnastik och rörelseglädje 
för alla” som syftar till att utveckla gymnastikverksamheten inom Lekebergs IF genom 
att rekrytera, utbilda och fortbilda gymnastikledare. Målgruppen för projektet är 
barn/ungdom t.o.m. 12 år.
Total kostnad för projektet: 15 900 kr
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Motivering: I bidragsreglerna står bl a att ansökan kan handla om satsningar som har 
som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter, samverkan med andra och 
utbildning och att aktivitet/verksamhet för barn och unga kommer att prioriteras.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. avslår bidragsansökan från Brohyttans idrottsförening
2. beviljar bidrag om 7 000 kr till Fjugesta Vävstuga, reserverade för kurs i 
bindningslära
3. beviljar bidrag om 58 000 kr till Mullhyttans idrottsförening
4. beviljar bidrag om 10 000 kr till Lekebergs idrottsförening
5. beslutar att förening som inte erhåller hela det sökta beloppet skriftligt ska 
inkomma med svar på om och hur de kommer att genomföra projektet. Om förening 
meddelar att de inte genomför projektet utbetalas inte bidraget.
6. beslutar att formulering enligt punkt 5 ska komplettera reglerna för 
utvecklingsbidrag
7. anser ärendet omedelbart justerat

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritdschef)
Karin Adolfsson (Handläggare kultur- och fritid)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §228

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§228 - Beslut om utvecklingsbidrag 2016 (KUB 16-611)
Ärendebeskrivning
Den 1 oktober var sista ansökningsdag 2016 för det nyinrättade utvecklingsbidraget. Fyra 
ansökningar har inkommit från föreningslivet i Lekeberg. Brohyttans idrottsförening ansöker om 10 
000 kr i bidrag för kostnader för framtagning av underlag för bygglov och avgifter för bygglov, för 
utbyggnad/ lokalanpassning av Brostugan. Fjugesta Vävstuga ansöker om 20 000 kr i bidrag för 
nytänkande vid inredning av Vävstugan efter renovering. Mullhyttans idrottsförening ansöker om 75 
000 kr för utegym. Lekebergs idrottsförening ansöker om 10 000 kr i bidrag för projekt ”Gymnastik 
och rörelseglädje för alla”.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. avslår bidragsansökan från Brohyttans idrottsförening

2. beviljar bidrag om 7 000 kr till Fjugesta Vävstuga, reserverade för kurs i bindningslära

3. beviljar bidrag om 58 000 kr till Mullhyttans idrottsförening

4. beviljar bidrag om 10 000 kr till Lekebergs idrottsförening

5. beslutar att förening som inte erhåller hela det sökta beloppet skriftligt ska inkomma med svar på 
om och hur de kommer att genomföra projektet. Om förening meddelar att de inte genomför 
projektet utbetalas inte bidraget.

6. beslutar att formulering enligt punkt 5 ska komplettera reglerna för utvecklingsbidrag

7. anser ärendet omedelbart justerat

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förslag trots att även Lekebergs IF:s ansökan 
inkommit för sent samt uppdrar till förvaltningen att komplettera ärendet med en tjänsteanteckning 
kring detta inför nämnd.

Propositionsordning

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Enligt förslag till beslut med komplettering enligt Håkan Södermans (M) yrkande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsbidrag 2016 - (37141)
 Ansökan om utvecklingsbidrag - Utbyggnad/lokalanpassning Brostugan - (KUB 16-611-1)
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Nytänkande vid inredning av Vävstugan efter 

renovering - (KUB 16-611-2)
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Gymnastik och rörelseglädje för alla - (KUB 16-611-3)
 Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - Utegym - (KUB 16-611-4)
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Tjänsteanteckning - komplettering av underlag inför 
beslut i nämnd

Beslut om utvecklingsbidrag 2016 KUB 16-611

Ansökan om utvecklingsbidrag 2016 från Lekebergs idrottsförening inkom
2016-10-03. Då sista ansökningsdag var den 1 oktober inkom LIFs ansökan för sent. 

Vi föreslår dock att Lekebergs idrottsförenings ansökan beviljas enligt vårt förslag 
med hänsyn tagen till att det är första ansökningsomgången för en ny bidragsform.

Karin Adolfsson
Handläggare
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Dnr: KUB 15-71

Tjänsteskrivelse – Biblioteksplan 2017-2019
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns plan för biblioteket/kultur- och fritidsplan behöver revideras.  
Att varje kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. 
Biblioteksplanen presenterar kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och skolbibliotek ingår.

1 Bakgrund
Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteks-
verksamhet och utgörs i Lekebergs kommun av folkbibliotek och skolbibliotek. 
I bibliotekslagen hänvisas till skollagen där det står att eleverna ska ha tillgång till 
skolbibliotek. Kultur- och fritidsavdelningen inom Kultur- och bildningsförvaltningen 
ansvarar för folkbiblioteksverksamheten medan skolan, i samma förvaltning, ansvarar 
för skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden.

2 Analys
Ändamålsparagrafen i lagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 
kulturell verksamhet i övrigt. 

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur samt ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med 
funktionsnedsättning samt åt de nationella minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska.

Underlag till arbetet med att ta fram en biblioteksplan har varit, förutom lagen, 
Kungliga bibliotekets rekommendationer, medarbetarnas erfarenheter och visioner 
samt kultur- och bildningsnämndens workshop och mål. Då rektorerna är ansvariga 
för sina respektive skolbibliotek har de författat det avsnittet. 

Utvecklingen av ett större bibliotek och en mötesplats i kombination med andra 
verksamheter inom kultur- och fritidsområdet främjar bl.a. arbetet med barn och 
unga samt kulturell verksamhet i övrigt.

Kungliga biblioteket har regeringens uppdrag att ta fram en nationell 
biblioteksstrategi, som ska redovisas 2019. Målet är att det ska finnas en 
biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet. Av den anledningen föreslås att 
Lekebergs kommuns biblioteksplan sträcker sig fram t.o.m. 2019. En revidering kan 
sedan bli aktuell med tanke på resultatet av den nationella strategin.

Biblioteksplanen kommer att bearbetas grafiskt (layout/färg och form) genom att 
bl.a. kompletteras med bilder. Innehållet kommer naturligtvis inte att ändras.

Page 109 of 252



Tjänsteskrivelse 2016-11-29 2 (2)

Dnr: KUB 15-71

3 Genomsyrande perspektiv
Konsekvenserna för barn bedöms mycket positiva då planen tydligt anger att den 
målgruppen är viktig. Likaså folkhälsan bedöms påverkas positivt. Jämställdhet, miljö 
och hållbarhet är svåra att bedöma men viktiga perspektiv att ständigt arbeta med. 
Mångfald och integration är viktiga perspektiv i både lagen och i planen, så även där 
bedöms konsekvenserna vara positiva. 

3.1 Ekonomiska konsekvenser
Vissa utvecklingsinsatser kommer att kräva speciellt avsatta medel, såsom t.ex. ökad 
tillgänglighet och utökade öppettider. I det årliga mål- och planarbetet kan insatser 
prioriteras, utredas och beslutas om samt utifrån det läggas in i kommande års 
budgetprocesser.

4 Slutsats
En biblioteksplan presenterar kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen både styr och stöttar politiker och 
tjänstemän i det årliga mål- och aktivitetsplanearbetet. En ny biblioteksplan i 
kombination med ett större bibliotek och en mötesplats för bl.a. mer kultur kan ses 
som delar i ett kulturlyft för kommunen och medborgarna.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan 
2017-2019 för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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1 Sammanfattning

Bibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen i kommunen. 
Bibliotekens verksamheter styrs av denna biblioteksplan under åren 
2017-2019. Biblioteksplanen är ett styrdokument beslutat av 
kommunfullmäktige. Planen presenterar kommunens långsiktiga vilja 
och inriktning för biblioteksverksamheten. Kultur- och 
fritidsavdelningen inom Kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar 
för folkbiblioteksverksamheten.  Skolan, i samma förvaltning, 
ansvarar för skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är kultur- 
och bildningsnämnden. Styrande för biblioteksverksamheten är 
bibliotekslagen, skollagen, sekretesslagen och barnkonventionen. 

1.1 Folkbiblioteket 

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek i Fjugesta. Det är en samlingspunkt vars öppettider ska vara 
anpassade till människors behov, och lokalerna ska vara tillgängliga. 
Biblioteket ska vara en plats där människor, oberoende av etnicitet, 
kultur, religion, ålder och sexuell läggning m.m., kan mötas. På 
biblioteket ska alla kunna hitta den information och kunskap som 
krävs för att kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. 
Möjligheten till fri åsiktsbildning är också en självklarhet för 
biblioteket.

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga med tillgång 
till berättelser där de får uppleva läslust och läsglädje. Det ska vara 
välkomnande och inspirerande. Biblioteket delar ut gåvoböcker till 
alla nyfödda och 4-åringar, och erbjuder medier för 
föräldraskapsstöd. Lekebergs bibliotek ska jobba aktivt med olika 
läsfrämjande aktiviteter för att nå barn, unga och deras föräldrar. 
På biblioteket är barn och ungdomar en prioriterad grupp, och de ska 
kunna påverka och känna sig delaktiga i verksamheten. 

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till 
biblioteket. Biblioteket ska prioritera personer med läs- och 
skrivsvårigheter och personer med funktionshinder som ska erbjudas 
aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare med utländsk 
bakgrund och de nationella minoriteterna är också prioriterade 
grupper som ska kunna få information och låna litteratur på sina 
språk. Biblioteket erbjuder även medier på lättläst svenska. 

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser, men också vara en arena 
där människor kan vara kreativa i eget skapande. Biblioteket ska göra 
läsfrämjande insatser, ge tillgång till litteratur, stimulera till 
nyfikenhet och uppmuntra människor att bilda och utbilda sig. En 
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viktig uppgift är också att verka för att minska det digitala 
utanförskapet i samhället. 

Biblioteket ska genom marknadsföring i olika kanaler nå användarna. 
Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns, via 
depositioner och medverkan vid aktiviteter i andra lokaler. 

Bibliotekets medieutbud behöver ständigt aktualiseras. Utbudet ska 
vara anpassat efter användarnas behov och spegla världen både 
lokalt och globalt. Biblioteket ska hänga med i den tekniska 
utvecklingen och erbjuda medier i nya former.

Det är viktigt att bibliotekets besökare bemöts av professionell och 
fackutbildad personal för att ge service av hög kvalitet. Användaren 
ska känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök. Många av 
bibliotekets delar kräver omvärldsbevakning och det är därför viktigt 
att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer.

För att utföra sitt uppdrag kan biblioteket samarbeta med aktörer 
inom kommunen och med lokalsamhället. Det krävs också samarbete 
med aktörer utanför kommunens gränser t ex kring medier och 
teknik.

 

1.2 Skolbiblioteken

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbiblioteken ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.
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2 Inledning

2.1 Läsanvisning

I biblioteksplanen används orden; är, ska och kan i den löpande 
texten.

Är beskriver hur det ser ut nu.

Ska beskriver de verksamhetsdelar, aktiviteter eller tjänster som ska 
finnas, t.ex. enligt bibliotekslagen. En del av ska-beskrivningarna når 
biblioteken redan idag, andra inte.

Kan visar på olika möjliga tillvägagångssätt för utveckling av 
biblioteksverksamheterna inom flera områden.

2.2 Styrning och stöttning

Lekebergs kommuns biblioteksplan för åren 2017-2019 är ett 
styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen både styr och stöttar 
politiker och tjänstemän i det årliga mål- och aktivitetsplanearbetet. 
För tjänstemännen fungerar den även som en värdefull vägledning i 
det dagliga arbetet. Uppföljning sker årligen i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Kultur- och fritidsavdelningen inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteksverksamheten 
medan skolan, i samma förvaltning, ansvarar för skolbiblioteken. 
Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 

Bibliotekslag, skollag, personuppgiftslag, sekretesslag och 
barnkonventionen styr verksamheten. Andra dokument är 
vägledande, såsom de nationella kulturpolitiska målen.

2.3 Lekebergs kommun är en växande kommun

Lekebergs kommun är en ung och levande landsbygdskommun. Tack 
vare goda kommunikationer är det nära till storstadens utbud. 
Kommunen satsar på bra bostäder, moderna förskolor och skolor 
samt ett fördelaktigt företagsklimat. En viktig politisk satsning just nu 
är etablerandet av ett större bibliotek och plats för mer kultur.

Ur bibliotekslagen:
17 § Kommuner och 
landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin
verksamhet på 
biblioteksområdet.
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Kommunen hade 7 492 invånare i mars 2016. Befolkningen har ökat 
med ca 50 personer per år de senaste åren. 

Ålder Mars 2016 (antal)

0-5 år 639

6-15 år 921

16-19 år 288

20-64 4 039

65-79 1 229

80+ 376

TOTALT 7 492
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Ur bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
verka för det 
demokratiska samhällets 
utveckling genom att 
bidra till 
kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska 
främja litteraturens 
ställning och intresset för 
bildning, upplysning, 
utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet 
i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla.

3 Folkbibliotek

Folkbiblioteket är en viktig del i den kulturella infrastrukturen, och en 
naturlig samlingspunkt i lokalsamhället. Bibliotekets öppettider ska 
vara anpassade till människors behov och lokalerna ska vara 
tillgängliga. Biblioteksverksamheten kan utvecklas så att den når ut i 
flera av kommunens orter, t ex genom bokbuss eller filialer. 
Biblioteket tillhör alla som bor, besöker eller jobbar i kommunen, och 
är en av de få platser där alla har rätt att vara utan krav på avgift, 
medlemskap eller prestation. 

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek som är centralt beläget i kommunhuset i centralorten 
Fjugesta. Den fasta personalen består av (januari 2017) tre 
bibliotekarier på heltid, samt en biblioteksansvarig kultur- och 
fritidschef.

3.1 Mötesplats och kunskapscentrum

Biblioteket är en plats där människor, oberoende av etnicitet, kultur, 
religion, ålder och sexuell läggning kan mötas men också bara vara 
sida vid sida. Möten mellan människor skapar grunden för ett 
tolerant och öppet samhälle. Biblioteket kan vara ett offentligt rum 
som motverkar fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet.

För att kunna delta aktivt och göra sin röst hörd i det demokratiska 
samhället behövs information och kunskap. På biblioteket ska alla 
kunna hitta information efter behov. Biblioteket ska också verka 
läsfrämjande för alla åldrar, stimulera till nyfikenhet, fritt 
kunskapssökande och uppmuntra människor att bilda och utbilda sig. 
Dagens arbetsliv kräver oftare än förr att människor utbildar sig 
under olika skeden av livet. Genom att tillhandahålla studieplatser 
ska biblioteket vara en resurs för studerande.

Ur bibliotekslagen:
6 § Varje kommun ska 
ha folkbibliotek. 
Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och 
anpassade till 
användarnas behov. 
Folkbibliotekens utbud av 
medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och 
kvalitet.
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Ur bibliotekslagen:

8 § Folkbiblioteken ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att 
främja deras 
språkutveckling och 
stimulera till läsning, 
bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån 
deras behov och 
förutsättningar.

4 Biblioteket för barn och unga 

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga, där de får 
uppleva läslust och läsglädje. Barnen har rätt att växa upp med 
tillgång till böcker och berättelser i sina liv. Biblioteksrummet ska 
vara välkomnande och inspirerande både för läsning, lek och 
samvaro. 

Biblioteket jobbar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter för att nå 
barn, unga och deras föräldrar. Det kan röra sig om olika typer av 
bokpåsar, lovaktiviteter, läsklubbar och andra riktade projekt. Barn 
och ungdomar är en prioriterad grupp. Biblioteket möter barnen 
genom att bjuda in till dialog och lyssna till dem. De ska kunna 
påverka och känna sig delaktiga i verksamheten, i både stort och 
smått.

Genom ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) delas 
gåvoböcker ut till alla nyfödda och 4-åringar. Det är ett viktigt första 
möte där föräldrar får veta vad biblioteket kan erbjuda. Biblioteket 
har t.ex. medier anpassade både för att utveckla ett barns språk, 
närhet och samspel mellan barn och vuxen, samt medier för 
föräldraskapsstöd. 

För att gynna språkutveckling och uppmuntra till läsning kan 
biblioteket samarbeta med familjecentralen, föreningar, förskolor 
och skolor. Bland annat genom sagostunder och bokpresentationer, 
delaktighet i olika läsprojekt, samt medverkan på föräldramöten.
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5 Prioriterade grupper  

Biblioteket ska prioritera vissa grupper. Personer med läs- och 
skrivsvårigheter och personer med funktionshinder ska erbjudas 
aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare med utländsk 
bakgrund och de nationella minoriteterna ska kunna få information 
och låna litteratur på sina språk. Biblioteket köper in medier på 
efterfrågade språk, men kan också till viss del komplettera med lån 
från andra bibliotek, som t ex Internationella biblioteket.

På biblioteket finns medier på lättläst svenska som flera av de 
prioriterade grupperna har behov av.
Alla ska ha tillgång till bibliotekets verksamhet och service.
Bibliotekarierna ska ha kunskap och kompetens om tjänster som 
finns för de prioriterade grupperna. Man ska ge information och 
handledning om de olika tjänsterna. 

Biblioteket ska välkomna alla till aktiviteter och kan ha särskilda 
riktade aktiviteter för prioriterade grupper.

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till 
bibliotekslokalen, genom t ex Boken kommer-service eller bokbuss. Ur bibliotekslagen:

5 § Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna 
och personer som har 
annat modersmål än 
svenska, bland annat 
genom att erbjuda 
litteratur på

1. De nationella 
minoritets-
språken,

2. Andra språk än 
de nationella 
minoritets-
språken och 
svenska, och

3. Lättläst svenska.

Ur bibliotekslagen:

§4 Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt 
personer med 
funktionsnedsättning, 
bland annat genom att 
utifrån deras olika 
behov och 
förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att 
kunna ta del av 
information. 
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Ur bibliotekslagen:

7 § Folkbiblioteken ska 
särskilt främja läsning 
och tillgång till 
litteratur.

Folkbiblioteken ska 
verka för att öka 
kunskapen om hur 
informationsteknik kan 
användas för 
kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet 
i kulturlivet.

6 Kulturarena 

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser producerade av både 
professionella och amatörer. Upplevelserna bidrar till att berika livet 
för besökarna och kan ge dem en högre livskvalitet samt en ökad 
förståelse och medkänsla för andra människor.  Enligt studier är 
kultur en attraherande faktor som har betydelse för människors 
beslut att söka sig till en plats och bosätta sig där, se t.ex. Kultur gör 
skillnad, en studie från Myndigheten för tillväxtanalys (PM 2015:14). 
Dessutom har kultur en positiv effekt på människors hälsa, se t.ex. 
Kultur för hälsa, en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (nr 
2005:23). 

Det är viktigt att värna om och lyfta fram vårt gemensamma kulturarv 
- kunskap om vårt ursprung gör det lättare att förstå den värld som vi 
lever i idag. Genom gemensamma kulturupplevelser och berättande i 
olika former kan vi tillsammans skapa framtidens kulturarv. 

Biblioteket ska vara en arena där människor kan vara aktiva i eget 
skapande. Att skapa stimulerar till nytänkande och kreativitet, vilket 
har positiva effekter på hela samhället, se Happenings som 
arbetsmetod av Sofia Malmberg. Genom olika aktiviteter och en 
anpassad lokal kan biblioteket uppmuntra till eget skapande i olika 
former. På biblioteket kan också utställningsplats erbjudas för att visa 
upp resultaten av eget skapande. 
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7 Det inspirerande biblioteket

Biblioteksrummet ska vara välkomnande och inspirera till läslust och 
kreativitet. Det ska finnas utrymme för barnens lek och fantasi, för 
ungdomar, och för den som behöver en plats för lugn och ro. 
Användarna ska känna sig delaktiga i biblioteket.

7.1 Ett bibliotek som når ut 

Biblioteket kan man ta del av via Internet genom hemsidan och 
digitala tjänster, som e-medier och databaser. Det är viktigt att nå ut 
till användarna genom marknadsföring. Sociala medier är en kanal, 
förutom hemsidan, som ger möjlighet till information, delaktighet 
och dialog. Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor 
finns. Depositioner och medverkan vid aktiviteter i andra lokaler, 
samt arrangemang, ger möjligheter för biblioteket att nå ut. 

7.2 Digital delaktighet 

Biblioteket ska verka för att minska det digitala utanförskapet i 
samhället. Biblioteket erbjuder tillgång till datorer och fritt trådlöst 
nätverk till våra besökare. Ovana datoranvändare ska i större 
utsträckning kunna erbjudas hjälp på biblioteket. Sådana aktiviteter 
kan ske, t ex i samarbete med studieförbund.

7.3 Bibliotekets medieutbud 

Bibliotekets medieutbud är mångsidigt och behöver ständigt 
aktualiseras. För att hålla bibliotekets bestånd aktuellt måste arbetet 
med inköp, gallring och översyn pågå kontinuerligt utifrån en 
kvalitetsbedömning. Det ska vara anpassat efter 
biblioteksanvändarnas behov och önskemål och spegla världen både 
lokalt och globalt. 

Det finns en mångfald av olika medietyper – Det är viktigt att 
biblioteket hänger med i den tekniska utvecklingen och erbjuder 
medier i nya former. Mediernas innehåll och exponering bidrar till 
läslust och inspiration.

Då låntagare efterfrågar medier som inte finns i bibliotekets bestånd, 
som inte går att köpa in, kan biblioteket fjärrlåna dem från andra 
bibliotek. Genom att erbjuda fjärrlån garanteras användarna tillgång 
till information och det är viktigt för jämlikheten, eftersom 
biblioteket inte kan erbjuda lika mycket medier som större bibliotek.
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8 Personal 

Biblioteket är platsen för det goda mötet. Det är viktigt att 
bibliotekets alla besökare bemöts av professionell personal för att ge 
en service av hög kvalitet. Det är viktigt att bemöta alla med respekt 
och på ett likvärdigt sätt och möta varje besökares behov. 
Användaren ska känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök.

Biblioteket har och ska ha fackutbildad personal, som får kontinuerlig 
kompetensutveckling. Att arbeta på ett bibliotek innebär ett 
kvalificerat arbete som kräver social kompetens och inkännande. 
Arbetet innebär att kunna söka i en mångfald av källor och ha 
kunskap om källkritik. Bibliotekens alla delar spänner över många 
ämnesområden som kräver omvärldsbevakning. Det är viktigt att det 
ges tid att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer 
både lokalt, regionalt och nationellt. Utöver att möta 
biblioteksanvändaren under bibliotekets öppettider består 
verksamheten av en stor del inre arbete; bland annat administration, 
mediehantering, och planering. Det inre arbetet i kombination med 
fackutbildad personal är en förutsättning för en biblioteksverksamhet 
av god kvalitet.
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9 Samarbete  

Folkbiblioteket samarbetar idag med olika former av verksamheter 
på lokal, regional och nationell nivå, t.ex. kring medier, teknik och 
kompetens. Biblioteket kan ingå i samarbeten som utvecklar och 
berikar både bibliotekets och andras verksamheter, som t.ex. 
skolbiblioteken. Folkbiblioteket ska dock inte kompensera för 
avsaknad av skolbiblioteksverksamhet.

På regional nivå sker samarbete med Regionbiblioteket vars syfte är 
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Region-
bibliotekets arbete beskrivs i den regionala biblioteksplanen. 
Biblioteket välkomnar även initiativ från lokalsamhället; lokala 
nätverk, föreningar och privatpersoner. Det är viktigt att lyfta fram 
lokala krafter och idéer. 
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10 Miljöarbete

Biblioteket är en del i kommunens arbete för en hållbar framtid, och 
ska sträva efter att minska negativ klimatpåverkan och annan 
belastning på miljön vid val av material och tjänster.
Biblioteket är också en viktig informationsförmedlare för 
allmänheten när det gäller kunskap om hur man kan ställa om till det 
hållbara samhället.
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11 Skolbibliotek 

Respektive skola, inom Kultur- och bildningsförvaltningen, ansvarar 
för skolbiblioteken. 

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbibliotek ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Höstterminen 2016:

Skola Årskurs Antal elever
Mullhyttans 
skola

Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

115

Hidinge skola Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

190

Tulpanens skola Förskoleklass till åk 
3, fritidshem

250

Lekebergs-skolan 
4-6

Åk 4-6, fritidshem
Särskola med 
grundsärskola & 
träningsskola

150

Lekebergs-skolan 
7-9

Åk 7-9
Gymnasieskola & 
SFI

Åk 7-9: 245
Gymnasiet + SFI har 
varierande antal

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.

En utveckling av skolbiblioteken ska ske. Via elevråden kommer 
eleverna vara delaktiga i utvecklingen.

Utvärdering av skolbiblioteken ingår i skolornas årliga systematiska 
mål- och kvalitetsarbete.

Ur bibliotekslagen:

10 § Enligt 2 kap. 36 § 
skollagen (2010:800) 
ska eleverna i 
grundskolan, grund-
särskolan, special-
skolan, sameskolan,
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek.
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12 Bilaga 1 – Bibliotekslagen (2013:801)

Bibliotekslagen (2013:801)

1 § I denna lag finns bestämmelser om det 
allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt 
finansierad biblioteksverksamhet och utgörs 
av:

1. folkbibliotek,

2. skolbibliotek,

3. regional biblioteksverksamhet,

4. högskolebibliotek,

5. lånecentraler, och

6. övrig offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 
alla.

Ansvarsfördelning

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, 
landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, 
enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, 
landsting, staten eller enskilda huvudmän i 
enlighet med bestämmelserna i

2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar 
landstingen och de kommuner som inte ingår i 
ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

6. För övrig offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt 
särskilda bestämmelser är huvudman för 
verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs 
av någon annan än huvudmannen ansvarar 
huvudmannen för att den som driver 
biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper

4 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktions-
nedsättning, bland annat genom att utifrån 
deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna 
ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än 
svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella 
minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. 
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas behov. 
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
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främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten 
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång 
till litteratur under en viss tid oavsett 
publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken 
tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, 
fotokopiering ochandra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad 
tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Skolbibliotek

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska 
eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet

11 § Varje landsting och de kommuner som 
inte ingår i ett landsting ska bedriva regional 
biblioteksverksamhet med syfte att främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet.

Högskolebibliotek

12 § Det ska finnas tillgång till 
högskolebibliotek vid alla universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för 
biblioteksverksamhet inom de områden som 
anknyter tillutbildning och forskning vid 
universitetet eller högskolan.

Lånecentraler

13 § För en kompletterande informations- och 
medieförsörjning ska det finnas en eller flera 
lånecentraler.

Samverkan

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets 
samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet samverka.

15 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras 
förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa 
litteratur till förfogande gäller inte för folk- 
eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen (1991:900) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar 
hindrar inte att folk- eller skolbibliotek 
avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för 
ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet 
som är beläget utanför kommungränsen. 

Biblioteksplaner

17 § Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.

Uppföljning

18 § Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska ha en nationell överblick över 
och främja samverkan inom det allmänna 
biblioteksväsendet. Myndigheten ska 
tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna 
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits 
har utformats och hur de används.
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritdschef)
Karin Adolfsson (Handläggare kultur- och fritid)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §229

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 128 of 252



Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§229 - Biblioteksplan 2017-2019 (KUB 15-71)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns plan för biblioteket/kultur- och fritidsplan behöver revideras. Att varje kommun 
ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar kommunens 
långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och skolbibliotek 
ingår.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2017-2019 för 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019 - (37457)
 Biblioteksplan 2017-2019 - (37560)
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Tjänsteskrivelse - Svar på förremiss gällande 
"kulturgaranti" Örebro län
   

Ärendebeskrivning
Tillgången till kultur för barn och unga i förskola och skola ska öka med hjälp av en 
regional kulturgaranti. Lekebergs kommun har via en förremiss inbjudits av Region 
Örebro län att lämna synpunkter på förslaget ”kulturgaranti” Örebro län.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har via en förremiss inbjudits av Region Örebro län att lämna 
synpunkter på förslaget ”kulturgaranti” Örebro län. Förremissen var ställd till 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerade till kultur- och 
bildningsnämnden att svara på förremissen. Svaret redovisas för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun beslutade den 29 februari i år att ställa sig 
bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 2016-2019.

2 Analys
Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan (2016-
2019) att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. Regionen ska skapa 
förutsättningar så att det är möjligt för kommunerna att garantera kulturupplevelser 
för barn och unga från förskola/skola. Utgångspunkten är att alla barn och unga i 
Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, och många 
kulturyttringar.

Förslaget bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro 
län, länets kommuner, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer. 
Kulturutbudet kommer att samordnas av regionen. För att ta del av stödet åtar sig 
kommunerna bl.a. att ta fram barnkulturplaner. 

Region Örebro län vill ha svar på:

- Är det något kommunerna ställer dig tveksamma till eller vill förändra?
- Hur ser kommunerna på samverkan och roller i förslaget ”kulturgaranti”?
- Vad är viktigt att tänka på i förankringen av och genomförandet av förslaget 

”kulturgaranti” lokalt/regionalt?

2.1 Genomsyrande perspektiv
Barnperspektivet är centralt då barnen är målgruppen. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Regionen subventionerar kulturupplevelserna/aktiviteterna och kommunerna 
matchar upp med motsvarande finansiering utifrån antal barn i viss ålder. 
Beräkningen som Region Örebro län presenterar i förslaget innebär en årlig 
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kommunal budget på ca 75 000 kronor, men det kommer att variera från år till år 
beroende på antal barn.

3 Slutsats
En gemensam kulturgaranti för regionorganisationen och kommunerna är viktig för 
alla barns rätt till kultur samt för att öka kulturens roll i förskolan och skolan. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svar på förremiss gällande ”kulturgaranti” 
Örebro län.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län

Alla barns lika rätt till kultur är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med 
att ta fram en kulturgaranti för vårt län. Ett sätt att öka kulturens roll är att öka den 
fysiska närvaron av professionell kultur i kommunerna. Med tanke på länets geografi 
är det något som behöver lyftas fram tydligare i vår gemensamma kulturgaranti.

Kommunerna är huvudmän för förskolan och skolan. Rektorer, förskolechefer, lärare 
och övrig pedagogisk personal är de som dagligen möter barnen och arbetar enligt 
läroplanerna. Förskolan och skolan äger frågan om utveckling i sina verksamheter. 
Kulturen är en samarbetspart. Det är ett ansvarsförhållande och ett perspektiv som 
behöver tydliggöras i garantin.

Inledning
I kapitlet står att en region med ett rikt kulturliv upplevs mer attraktiv och stärker 
tillväxten. Det skriver vi under på och föreslår att kommunerna nämns också.

Kultur är både möten och upplevelser. Vi föreslår att ordet uppleva kompletteras i 
meningen: De ska ha möjlighet att möta och uppleva professionell kultur och själva få 
skapa.

Uppdrag
Det är bra att gymnasiet ingår i uppdraget.

Genomförande
I genomförandet saknar vi dialogmöten/forum för skolledare och pedagogisk 
personal.

Det är bra att samarbete inom regionorganisationen sker mellan Kultur och ideell 
sektor samt Utbildning och arbetsmarknad. Dock bör processerna inom de olika 
verksamhetsområdena se lika ut (politikerforum och chefsforum, specifika 
samrådsforum etc.).

Nuläge och förutsättningar
Regional finansiering
Kultursamverkansmodellen har skapat ett utrymme för regionala prioriteringar. De 
regionala utvecklingsmålen avseende lättrörlighet och utveckling av 
arrangörskap/kulturella mötesplatser är viktiga för allas tillgång till kultur och 
behöver också prioriteras (kulturgarantin är för barn och unga i förskola/skola). Det 
är en utveckling som med fördel kan ske parallellt med kulturgarantin.

Målgrupp
Vi ber er förtydliga meningen: ”I genomförandet av förslaget är de som jobbar med 
och för barn och unga i förskola, skola och gymnasium, kulturkonsulenter/
utvecklingsledare, kulturinstitutionerna och fria professionella aktörer.”
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Mål
Det är bra att dialog planeras med skolans huvudmän. Inbegrips chefer, pedagogisk 
personal och andra tjänstepersoner i det? Det föreslår vi annars ska läggas till.

Barnen är också en viktig grupp att föra dialog med.

Ett sätt att inleda ett ökat samarbete är att förstå varandra; förskolan, skolan och 
kulturen. Vi föreslår därför ett förtydligande av det.

Slutsatser
Alla barn på förskolan ska ha tillgång till kultur. Vi föreslår därför att en av punkterna 
ändras till: ”Öka barn och ungas tillgång till kultur från förskola (1 år) till och med 
gymnasiet.”

Vi ber er förtydliga punkten: ”Begränsa utbudet för att det ska bli smidigt att 
administrera utan alltför stora svårigheter. ”

Förslag
Finansiering
Tabellen föreslår vi tas bort då det kommer att se olika ut från år till år.

Kommunernas roll och ansvar 
Det är viktigt i sammanhanget att samtala om förhållandet mellan region och 
kommun samt ansvar, roller och beslutsmandat. 

Vad en barnkulturplan är behöver definieras.

Det är det samordnande uppdraget som är det viktiga, inte benämningen 
kultursamordnare. Vi föreslår därför att kontaktperson används istället.

Vi föreslår att ett redan etablerat forum ska användas för urval och samordning av 
turnéer, och inte en ny grupp (referensgrupp) då de personella resurserna är 
begränsade i en mindre kommun. 

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun beslutade den 29 februari i år att ställa sig 
bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 2016-2019. 
Det är via samverkan mellan region och kommun som en reell utveckling kan ske.

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med garantin och alla barns rätt till kultur i 
förskola och skola!

För Lekebergs kommun

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd,
ordförande kultur- och bildningsnämnden
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Förslag  

”Kulturgaranti”  

– Alla barns rätt till kultur i förskola/skola Örebro län. 

– Öka tillgången till kultur i förskola/skola Örebro län.  
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1. Inledning 

1.1 Barn och ungas rätt  
Att få ta del av kulturella upplevelser och själv få uttrycka sig konstnärligt är 

grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Kultur är en viktig grundsten i en 

demokratisk samhällsutveckling, och principen om armlängds avstånd
1
 är viktig att 

värna. En region med ett rikt kulturliv upplevs mer attraktiv och stärker tillväxten. 

Kultur ger människan möjligheter att utvecklas och gå utanför begränsande ramar.  

 

Alla barn och unga har rätt till kultur. Barn och ungas möjligheter att vara en del av 

kulturlivet förutsätter initiativ och engagemang från vuxna. De ska ha möjlighet att 

möta professionell kultur och själva få skapa. Det ska vara en självklar del av 

vardagen, oavsett var man bor.  

2. Uppdrag  

Region Örebro län har med utgångspunkt i länets kulturplan ett uppdrag att ta fram ett 

förslag som ska öka tillgången på professionell kultur för förskolor, skolor och 

gymnasium. D.v.s. ta fram ett konkret förslag på vad och hur det kan organiseras och 

finansieras. 

 

Förslaget ska tas fram av Region Örebro län i samarbete med länets kommuner, 

fristående huvudmän samt sakkunniga inom olika kulturområden så som länets 

kulturkonsulenter, kulturinstitutioner och andra professionella aktörer. 

3. Utgångspunkt 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett styrande dokument för all regional 

utveckling. Utgångspunkten för att ta fram ett förslag bygger på kulturplanen för 

Örebro län
2
. Kulturplanen är en konkretisering av visionerna i det kulturpolitiska 

programmet och den regionala utvecklingsstrategin
3
.  

Förslaget grundar sig på FN:s barnkonvention
4
 och de nationella styrdokumenten för 

förskola och skola
5
. 

                                                
1
 Svensk kulturpolitik har i över 70 år följt principen armlängds avstånd, ett demokratiskt 

grundbegrepp vars tillämpning garanterar att kulturen inte kidnappas i propagandasyfte. 

Principen fastställer att politiken beslutar om de offentliga kulturinstansernas funktioner och 

anslag men inte om det konstnärliga innehållet. 
2
 Region Örebro läns kulturplan (2016-2019).   

3
 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (2010). 

4
 Unicef (2016) Barnkonventionen 

5
 Läroplan för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola (2011). Skolverket. 
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Kulturplanen har fokus på barn och ungas rättighet att ta del av kultur och ett viktigt 

utvecklingsmål inom området handlar om att verka för att öka den professionella 

kulturens roll i förskola och skola. För att nå barn och unga och öka kulturens roll i 

förskola, skola behöver en utveckling ske i Örebro län.  

3.1 Arbetsgrupp och roller  
Arbetsgruppen för att ta fram förslaget består av: 

Anette Granberg utvecklingsledare kultur, regional utveckling – leder arbetet med att 

ta fram ett förslag.  

Lena Backlund, utvecklingsledare teater, regional utveckling – resurs i arbetet  

Lena Adem, kulturstrateg, regional utveckling - resurs i arbetet  

Rikard Åslund områdeschef för kultur och ideell sektor, regional utveckling – 

förankring hos politiker och chefstjänstemän samt styrgrupp.  

Ewa Lindberg områdeschef för kultur och ideell sektor, regional utveckling – 

förankring hos politiker och chefstjänstemän samt styrgrupp.  

 

En referensgrupp kommer att tillsättas som består av aktörer från: länets kommuner, 

kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.  

4. Utmaningar  

 

Förskola, skola och gymnasium är viktiga arenor för att ge alla barn och unga 

möjlighet till eget skapande och att få möta professionella kulturupplevelser. Kultur i 

alla former uppmuntrar kreativiteten och förbättrar möjligheten att öka 

måluppfyllelsen utifrån läroplanerna. Att utveckla relationen mellan kultur och 

förskola, skola och gymnasium är viktigt för att ta tillvara kulturens kraft i 

pedagogiska processer. Enligt förskolans och skolans läroplaner ska alla som arbetar i 

skolan verka för att utveckla kontakter med kulturlivet. Skolan ska också ansvara för 

att varje elev kan använda och ta del av olika uttrycksformer samt utveckla kännedom 

om samhällets kulturutbud.
6
   

Det statliga bidraget skapande skola är sedan några år en etablerad verksamhet för att 

säkerställa ett ökat kulturutbud och fler kulturaktiviteter i skolan. Alla kommuner i 

länet har under 2015 sökt och fått pengar inom ramen för Skapande skola
7
. Såväl 

Skapande skola som detta förslag syftar till ett ökat möte mellan barn och unga och 

professionella kulturutövare.  

                                                
6
 Läroplan för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola (2011) Skolverket.  

7
 Statens kulturråd (2016) Skapande skola  
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Skapande skola stödet och förslaget kompletterar varandra. Det första genom ett 

statligt stöd som kommunerna ansöker om, det andra genom ett gemensamt 

ansvarstagande för att öka kulturutbudet i samverkan mellan region och kommuner. 

Det faktum att förslaget och Skapande skola finansieras med olika avsatta medel ger 

utrymme för mer kultur. 

5. Genomförande 

Arbetet med att ta fram ett förslag för att öka tillgången på kultur för barn och unga 

har pågått sedan hösten 2015. Frågeställningar under arbetets gång har varit: Hur?  

För vem? Alla kulturområden eller bara några få? Ska alla kommuner delta? 

Upplevelser eller eget skapande, eller både och? Vad är kommunernas, 

institutionernas och regionens, och eventuellt andra aktörers roller och ansvar?   

 

För att få in tankar, idéer och synpunkter har följande genomförts: 

 

- Dialogmöten med politik, tjänstemän (kulturchefer, kultursekreterare) 

och institutioner.  

- En enkätundersökning med samtliga kommuner kring frågor som rör barn 

och ungas tillgång till professionell kultur i förskola och skola.
8
  

- En enkätundersökning med ungdomspanelen om hur de upplevde 

kulturen i skolan under sin studietid
9
. 

- Benchmark mot andra regioner, landsting och kommuner jobbar med 

kulturgarantier, regionala arrangörsstöd eller andra sätt att samordna 

kultursatsningar för förskola, skola och gymnasium
10

.  

 

Ambitionen har varit att väva in samtliga synpunkter från målgrupperna 

(kultursekreterare, politiker och chefer, ungdomar med flera) vid analys och 

framtagande av förslaget.  

                                                
8
 En rapport tagits fram som visar hur det ser ut med tillgången till professionell kultur i 

förskola, skola i samtliga länets kommuner. Region Örebro län (2016) Professionell kultur i 

förskola och skola i Örebro län.  
9
 Region Örebro län (2016) Kulturen i skolan – En enkät med kulturpanelen för unga 16-24 år.  

10
 Intervjuer och epostkontakt med följande regioner och kommun: Sörmland, Blekinge, 

Kultur i Väst, Västra Götaland, Östergötland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Botkyrka 

kommun, Simrishamn kommun, Gävleborg, Uppsala. Insamling av data via webb för 

Simrishamn kommun samt Gävle kommun.  
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Nuläge och förutsättningar 

5.1 Statlig och kommunal finansiering  
Nedan visas hur den professionella kulturen i skola och förskola finansieras och hur 

stor budgeten var 2016 alternativt läsår 2015/2016
11

. Skapande skola-medel utgör 

närmare 68 % av den totala budgeten för samtliga kommuner i länet. Den totala 

budgeten innehåller förutom skapande skola-medel främst finansiering från 

kulturbudgeten. Den finns stora variationer i hur mycket kommunerna finansierar den 

totala budgeten för kultur i skolan.  

 

Tabellen visar kommunernas finansiering av kultur i skolan.
12

   

Kommun  Skapande 
skola 

Kulturbudget Skolbudget Andra 
medel 

Total budget  Antal 
barn 
mellan 
3 – 19 
år

13
 

Kronor i 
snitt per 
barn 
och år 
total 
budget  

Karlskoga  400 000 155 00 155 000   710 000 5616 126 

Hallsberg  376 000 160 000 403 000  25 000 964 000 2953 326 

Nora  220 000       220 000 2006 110 

Degerfors 180 000 130 000     310 000 1660 187 

Lindesberg 565 000 100 000 100 000   765 000 4486 170 

Laxå 118 000 70 000 70 000   258 000 983 262 

Askersund 258 000 122 000     380 000 1954 194 

Lekeberg 90 000 20 000  30 000  40 000  180 000 1553 116 

Hällefors 50 000 105 000     155 000 1126 138 

Ljusnarsberg 90 000 75 000 20 000 100 000 285 000 796 358 

Kumla 640 000 145 000 152 000   937 000 4644 202 

Örebro  1 600 000 0
14

 * * 1 600 000 28351 * 

Totalt:  4 587 000 1 082 000 930 000 165 000 6 764 000 56128  

*saknas uppgifter. Källa: En kartläggning av länets kommuner (2016).  

5.2 Regional finansiering  

Förutom kommunernas finansiering av kulturen är de fyra kulturinstitutionerna en 

viktig plattform för förslaget (Örebro läns museum, Länsmusiken i Örebro, Örebro 

Länsteater, och ArkivCentrum). Samtliga institutioner tillhandahåller kultur för barn 

                                                
11

 Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län (2016) En kartläggning för länets 

kommuner 2016.  
12

 Observera att tabellen är preliminär. Det pågår ett arbete med att komplettera uppgifter för 

bland annat skolbudget och andra medel.   
13

 SCB folkmängd (2015).    
14

 Kultur och fritid i Örebro kommun har inga riktade medel till kultur i skolan. Däremot kan 

projektmedel fördelas till kultur i skolan för barn och unga.  
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och unga och ingår i samverkansmodellen
15

. Kulturkonsulenterna utgör en viktig 

plattform genom att utveckla och förbättra infrastrukturen inom respektive 

kulturområde. Via konsulentnätverket i Örebro län erbjuds förskolor, skolor och 

gymnasium årligen ett varierat kulturutbud genom en katalog. 
16

  

 

De medel som fördelades till aktörer inom samverkansmodellen för 2014 var närmare 

88 miljoner.  

Regionalt fördelade medel inom samverkansmodellen i Örebro län 2014
17

. 

 Verksamhets- 

Medel 

Övriga regionala 
medel 
(trk) 

Totalt  
(trk) 

Örebro  

Länsteater 

 

31216 

 

1400 

 

32616 

Stadra Teater  479 315 794 

Teaterkonsulent (Riksteatern) 738 110 848 

Dans (Professionell) 783  783 

Danskonsulent  916  916 

Musikteater (Opera på skäret) 1212 400 1612 

Länsmusiken Örebro* 20756* 200* 20956* 

Örebro läns museum 19140 1400 20540 

ArkivCentrum 2673 400 3073 

Regionbiblioteket Örebro län 3185  3185 

Konstkonsulent 613 49 662 

Hemslöjdskonsulenter 982 100 1083 

Filmkonsulent 916  916 

Totalt  83609 4374 87984 

*Observera att Länsmusiken inom samverkansmodellen även får offentliga medel från kommunen, 2014 

var summan 23 236 tkr. Källa: Uppföljning kultur 2014 

 

 

Till vilken grad kulturinstitutionerna nådde barn med sin verksamhet 2014 (den senast 

tillgängliga statistiken) så varierar det. Örebro länsteater och Örebro läns museum 

                                                
15

 Kultursamverkansmodellen sjösattses 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala 

prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner 

som är berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i 

samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional 

kulturverksamhet. 
16

 Bilaga nr 1, En sammanställning av katalogen visar vad regionen i samarbete med 

institutioner och fria utövare erbjuder idag. Översikten visar vilka kulturformer som ingår, 

priser, max antal barn samt kostnad för kulturuppleveser per barn. Om resor och traktamente 

ingår samt om det idag finns subventioner kopplade till utbudet.  
17

 Region Örebro län (2014) Uppföljning kultur – regionalt fördelade medel inom 

samverkansmodellen  
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riktade ungefär hälften av sina föreställningar/visningar till barn. Länsmusiken riktade 

ungefär 35 % till barn och ArkivCentrum 10 %. För Länsmusiken var 2014 en period 

av ombyggnad av konserthuset varför procentsatsen var något lägre än normalt. 

ArkivCentrum har förutom visningar en webbsatsning med undervisningsmaterial och 

når därmed betydligt fler barn än vad som framkommer i vår statistik. I faktiska tal 

såg det ut så här 2014: 

Föreställningar, konserter, 
Visningar  

Antal 
genomförda 

Antal 
barn i 

publiken 

Örebro länsteater (föreställningar) 146 11 168 

Länsmusiken i Örebro (konserter) 165 815 

Örebro läns museum (visningar) 153 6 401 

ArkivCentrum i Örebro län (visningar) 16 295 

Källa: Uppföljning kultur 2014.  

5.3 Målgrupp  
Målgrupp för förslaget är politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå. I 

genomförandet av förslaget är de som jobbar med och för barn och unga i förskola, 

skola och gymnasium, kulturkonsulenter/utvecklingsledare, kulturinstitutionerna och 

fria professionella aktörer.   

5.4 Mål  
Målet är att ta fram ett politiskt förslag för att öka tillgången på kultur i förskola, 

skola och gymnasium. För att genomföra förslaget krävs även fortsatt arbete av annat 

slag såsom till exempel: 
18

 

 dialog med skolans huvudmän,  

 utveckla och skapa förutsättningar för att öka tillgången på kultur i skolan 

genom kommunernas kultursamordnare och kulturombud, 

 genomföra utbudsdagar, skapa utbudskataloger riktade till förskola, skola och 

gymnasium.  

 återföra kunskaper om skolans förutsättningar till länets kulturliv i syfte att 

utveckla samverkan och vice versa.  

 främja kulturens roll i förskollärar- och lärarutbildningen vid 

  Örebro universitet. 

                                                
18

 Förslaget bör kombineras med annat regionalt och lokalt utvecklingsarbete som pågår inom 

ramen för kulturplanen i syfte att stärka struktur och samarbete mellan förskola, skola, 

gymnasium och professionell kultur. Region Örebro län (2016) Örebro läns kulturplan 2016-

2019 – Det här utvecklar vi tillsammans.  
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6. Slutsatser  

Faktorer som har betydelse för förslaget är kommunernas eventuella mål med 

tillgången till professionell kultur för barn och unga. Hur kulturen finansieras och hur 

den samordnas är andra viktiga faktorer.   

 

I underlaget framträder bland annat svårigheter kring kostnader för transporter och 

tiden att ta sig till och från kulturevenemang. Samordning mellan skola och kultur är 

viktigt för att det ska fungera.  

 

Ekonomiska förutsättningar är en annan central fråga och en förutsättning för att 

kunna erbjuda kultur för många kommuner. Även om flertalet kommuner erbjuder 

professionell kultur är fortfarande skapande skola-medel en viktig förutsättning och 

utgör 68 % av regionens totala budget för tillgången till professionell kultur.  

 

Tillgång till fungerande scener och lokaler är ytterligare en viktig fråga för att kunna 

erbjuda kultur till fler barn och unga.   

 

Förutom att visa mångfalden av kulturuttryck finns det i underlagen ett tydligt 

mönster att alla barn bör nås av all kultur. Å andra sidan, om än inte lika tydligt 

lyfts synpunkter på att begränsa utbudet för att kunna hantera ”garantin”. Fördelning 

av tillgång till kultur i alla årskurserna behöver förbättras
19

.  

 

Fler kulturupplevesler, och mer samarbete mellan kultur och skola, till exempel kultur 

som ett verktyg för lärande lyfts i underlagen. Ett exempel är att knyta kultur till 

undervisningen genom att utgå från aktuella teman i samhället. Mångfald av 

kulturuttryck är viktigt för att få ett varierat utbud och för eget skapande. Argumentet 

är att det ger fler en möjlighet att prova på olika kulturuttryck för att skapa ett 

intresse.  

 

Med utgångspunkt i kulturplanens mål om det som har kommit fram i underlagen är  

följande punkter viktiga:  

 

 Öka barn och ungas tillgång till kultur från förskola (3 år) till och med 

gymnasiet.  

 Erbjuda mångfalden av kulturuttryck 

 Begränsa utbudet för att det ska bli smidigt att administrera utan alltför stora 

svårigheter.  

 Öka samverkan mellan kultur och skolan.  

                                                
19

 Region Örebro län (2016) Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län – En 

kartläggning för länets kommuner 2016.  
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 Definiera roller och ansvar. 

 Andra funktioner för att stödet ska fungera är ökad finansiering lokalt och 

regionalt. 

 Anpassa utbudet efter lokala behov.  

7. Förslag  

Region Örebro län har en uttalad ambition att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i 

förskola, skola och gymnasium. Regionen ska skapa förutsättningar så att det är 

möjligt för kommunerna att garantera kulturupplevelser för barn och unga från 

förskola (3 år) till och med gymnasiet.  

 

Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt 

utbud av god kvalitet, och alla kulturyttringar. 

 

Förslaget bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar av region Örebro län, 

länets kommuner, kulturinstitutioner och andra professionella aktörer.  

 

Kulturutbudet kommer att samordnas av regionen och varje kommun utser en 

kultursamordnare samt kulturombud på varje förskola, skola och gymnasium. 

Överenskommelser kommer att skrivas mellan region och de kommuner som fattar 

beslut om att ta del av förslaget.    

Vilka och vad omfattas 

 Alla barn och unga i förskola (från 3 år) till och med gymnasiet 
20

. 

 För att ta del av stödet åtar sig kommunerna att ta fram barnkulturplaner, så 

att kultur kan garanteras för barn och unga, samt finansierar 50 % av 

kulturupplevelserna/aktiviteterna.  

 Regionen åtar sig att samordna kulturutbudet och subventionera 

kulturupplevelserna/aktiviteterna med 50 %.   

 

Finansiering  

Detta förslag syftar till att öka tillgången till kultur för barn och unga i kommunerna 

och ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. 

Subventionen fördelas mellan länets kommuner och varje kommun har en reserverad 

pott/summa. Den summan kan användas till att beställa/boka aktiviteter ur det 

kulturutbud som finns presenterat i Örebro läns utbudskatalog för barn och unga. För 

varje upplevelse/aktivitet som bokas tar kommunen 50 % av den kostnad som uppges 

                                                
20

 Siffror från 2015 enligt SCB visar att det finns 56 128 barn i åldrarna 3 år till och med 19 år 

i Örebro län. 
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i katalogen och resterande 50 % täcks av det regionala stödet. När en kommun har 

förbrukat hela sitt reserverade stöd kan man beställa mer men får då stå för hela 

kostnaden själv.
21

 Respektive kommuns reserverade pott är fördelat utifrån antal barn 

mellan 3-19 år i varje kommunen
22

. För att ta del av sin reserverade pott måste 

kommunen uppfylla vissa villkor. Dessa finns redovisade längre fram i texten under 

roller och ansvar för kommunerna, institutionerna, fria professionella aktörer och 

regionen.  

 

Förslaget syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga i kommunerna. 

Tanken är att detta stöd ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för 

barn och unga.  

 

I tabellen nedan följer en kostnadsberäkning för stödet utifrån ex antal barn i varje 

kommun mellan 3-19 år.
23

 Det innebär att regionen subventionerar 

kulturuppleveser/aktiviteter till ett maxbelopp på 2 694144 kronor. Kommunen 

matchar upp denna summa beräknat på antal barn i kommun, totalt för samtliga 

kommuner 2 694 144 kronor.  

  

Kommun  Antal 
barn 
mellan 3 
– 19 år 

Regional 
Subvention  
50 %  
 

Kostnad 50 
%  
kommun   

Karlskoga  5616 269 568 269 568 

Hallsberg  2953 141 744 141 744 

Nora  2006 96 288 96 288 

Degerfors 1660 79 680 79 680 

Lindesberg 4486 215 328 215 328 

Laxå 983 47 184 47 184 

Askersund 1954 93 792 93 792 

Lekeberg 1553 74 544 74 544 

Hällefors 1126 54 048 54 048 

Ljusnarsberg 796 38 208 38 208 

                                                
21

 Den reserverade kommunsumman gäller en 12-månadersperiod och kan ej sparas. Ej 

använda medel fördelas på andra kommuner eller går tillbaka till det regionala stödet. Allt som 

beställs/bokas måste ha godkänts innan aktivitetens genomförande. Det går ej att kräva 50 % 

av kostnaden i efterhand. 
22

 Kultur i Väst – Regionalt arrangörsstöd. En summa som reservars för varje kommun 

beräknat på antal barn i kommunen. 2015 var arrangörsstödet totalt 11 miljoner i Västra 

Götaland. 
23

 Summan 48 kr baseras på det totala beloppet för arrangörsstödet i Västra Götaland, 11 

miljoner, beräknat på antal barn i respektive kommun i Västra Götaland. Enligt SCB fanns det 

totalt 373 488 barn mellan 3-19 år i Västra Götaland 2015. 11 miljoner/373 488 kr= 48 kr. I 

Örebro län fanns 2015, 56 128 barn från 3 år upp till 19 år enligt SCB. I snitt 3 508 barn per 

årskull i Örebro län. Subvention för 50 % av den totala kostnaden för kulturupplevser per år: 

56 128 barn från 3 år upp till 19 år i Örebro län x 48 krono r= ca 2 700 000 kronor.  

 

Page 147 of 252



 

Region Örebro län Förslag – kulturgaranti Örebro län | Datum: 2016-10-06 13 (22) 
 

Kumla 4644 222 912 222 912 

Örebro  28351 1 360 848 1 360 848 

Totalt:  56128 2 694 144 2 694 144 

 

 

 

Regionens roll och ansvar  

Regionen ska skapa förutsättningar för att öka tillgången till mer kultur för 

förskola/skola och gymnasium genom att erbjuda ett professionellt kulturutbud inom 

ramen för stödet. Utbudet ska innehålla många kulturyttringar samt både upplevelse- 

och deltagandeaktiviteter. 

 

Region Örebro län åtar sig att: 

 I samråd med referensgrupp ta fram ett utbud av kulturuppleverser/aktiviteter 

för målgruppen
24

 som baseras på professionella aktörer.  

 Upprätta en regional subvention för kulturupplevelser/aktiviteter ur aktuellt 

utbud. 

 Subventionera varje kulturupplevelse/aktivitet ur aktuellt utbud med 50 % av 

kostnaden tills kommunens reserverade summa är förbrukad. Stödet kan 

också användas till resor till och från kulturupplevelser/aktiviteter utanför 

kommungränsen.  

 Sammanställa kulturupplevelserna genom att kultursamordnarna (i 

kommunerna) lämnar underlag till regionen.   

 Presentera utbudet genom minst en årlig utbudsdag och utbudskatalog för 

målgruppen. 

 Arrangera fortbildningsdag/inspirationsdag för kultur i förskola/skola 

erbjuder regionen för rektorer och lärare 1 gång per läsår.  

 Arrangera fortbildningsdag/inspirationsdag för kultursamordnarna och 

kulturombud i regionen 1 gång per läsår.  

 Skriva avtal/överenskommelser skrivs med samtliga kommuner som vill ta 

del av stödet.  

 

Kommunernas roll och ansvar  

Kommunen åtar sig att: 

 Betala varje kulturupplevelse/aktivitet ur aktuellt utbud med 50 % av 

kostnaden.  

 Upprätta barnkulturplaner som garanterar barn och ungas rätt till kultur. 
25

  

 Utse en kultursamordnare.  

                                                
24

 från förskola (3 år) upp till gymnasiet 
25

 Halmstads kommun (2015) Barn & ungdomsförvaltningen. Kulturgaranti för barn o unga 

med inriktning scenkonst.  
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 Kultursamordnaren representerar kommunen i en referensgrupp som är 

knuten till regionen för bland annat urval och samordning av turnéer.  

 Kultursamordnaren lämnar relevant statistik för uppföljning till ansvarig på 

regionen. 

 Utse kulturombud i samtliga förskolor och skolor.  

 

Kulturinstitutionernas roll och ansvar  

Institutionerna åtar sig att: 

 Inom ramen för samverkansmodellen erbjuda professionell kultur för länets 

alla barn och unga. Det kan vara både turnerande verksamhet och större 

satsningar som ej är möjliga för turné men tillgängligt tid- och platsmässigt så 

det kan besökas med buss.  

 Årliga överenskommelser skapas om respektive aktörs utbud.  

 

Fria professionella aktörers roll och ansvar  

De fria aktörerna åtar sig att:  

 Erbjuda professionell kultur för barn och unga.   

 Årliga överenskommelser skapas om respektive aktörs utbud. 

 

Vilket mervärde kan förslaget ge?  

Om förslaget genomförs skulle det innebära: 

 

 Likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungas tillgång till kultur i länet.  

 Säkrad kvalitet på de kulturupplevelser som erbjuds. 

 Ökad samverkan mellan skola och kultur. 

 Förbättrade möjligheter att öka måluppfyllelsen utifrån skolans läroplaner.  

 Möjligheter för förskolan att utveckla barns eget kulturskapande.  

 Utrymme för mer kultur. 

 Förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete genom 

barnkulturplaner i kommunerna.    

 

7.1 Den fortsatta processen och beslutsprocessen  

 

Förarbete  

Stormöte politik, tjänstemän, institutioner  hösten 2015 

Insamling material, diskussioner   jan-juni 2015 

Enkät länets kommuner, ungdomspanelen jan-juni 2016 

Omvärldsbevakning, studiebesök   mars – april 2016   

 

Förslag  
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Förslag utifrån enkät, omvärld och analys  aug 2016  

Specifika samrådsgruppen   15 sep 2016 

Samtal kommunförvaltningar/nämnder kultur höst  

Samtal kommunförvaltningar/nämnder skola höst  

Samtal kulturområden     höst  

 

Utvecklat förslag    2016 

Fortsatta samtal kommuner, kulturaktörer  2017 

 

Färdigt förslag     2017 

Politisk process i kommuner och region hösten  2017 

Möjlig start     2018 
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8. Bilaga 1 - Källor  

Gävle kommun (2016-06-28) Skolprogram – kulturtrappan. [Elektronisk] 

http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Kultur/Barn--och-

ungdomsverksamhet/Skolprogram/ [2016-07-07] 

 

Halmstads kommun (2015) Barn & ungdomsförvaltningen. Kulturgaranti för barn och 

unga med inriktning scenkonst. Tjänsteskrivelse. Dnr: BU 2015/0690.  

 

Kultur i Väst (2016) Det regionala arrangörsstödet. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast/det-regionala-arrangorsstodet  

[2016-07-07] 

 

Tillämpa principen ”på armlängds avstånd” (2016). [Elektronisk] Hallands nyheter, 

25 april. Mediaarkivet [2016-07-07] 

 

Musik i Blekinge (2016) Musikutbud för barn & unga 2016-2017. 

 

Regeringen (2016-05-27) Tal vid Scenkonstens branschdagar 2015 [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/tal/2015/05/tal-vid-scenkonstens-branchdagar-

2015/ [2016-07-07] 

 

Region Blekinge (2013) Utredning av Blekingemodellen. Rapport.   

 

Region Örebro län (2016) Region Örebro läns kulturplan 2016-2019  Det här 

utvecklar vi tillsammans  

 

Region Örebro län (2016) Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län 

(2016) En kartläggning för länets kommuner 2016. Rapport 

 

Region Örebro län (2014) Uppföljning kultur – regionalt fördelade medel inom 

samverkansmodellen. Rapport.   

 

Region Örebro län (2016) Kulturen i skolan – En enkät med kulturpanelen för unga 

16-24 år. Rapport.  

 

Region Örebro län (2010) Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
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Region Östergötland (2015) Regional samordning av barns och ungas tillgång till 

kultur i förskolan och skolan i Östergötland. Utredning 

 

SCB folkmängd (2016-02-22 09:30) Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och 

kön. År 1968 – 2015. Tillgänglig: www.scb.se/statistikdatabasen [2016-07-07] 

 

Scenkonst Sörmland, Landstinget Sörmland (2015) Verksamhetsberättelse 2015. 

Skolverket (2016) Läroplaner [Elektronisk] 

http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 Tillgänglig:[2016-07-07] 

 

Simrishamn kommun (2012-10-18) Kulturgaranti [Elektronisk] Tillgänglig:  

http://www.simrishamn.se/kulturgarantin [2016-07-07] 

 

Statens kulturråd (2016)  Kultursamverkansmodellen – regional kultursamverkan 

Tillgänglig: http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/ 

[2016-07-06] 

 

Statens kulturråd (2016) Skapande skola [Elektronisk ] 

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/ Tillgänglig: [2016-07-07] 

 

Unicef (2016) Barnkonventionen [Elektronisk] 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full Tillgänglig: [2016-07-07] 
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9. Bilaga 2 - Interjvuer  

Intervjuer, epostkontakt samt studiebesök genomfördes under april/maj/juni 

månad med följande regioner och dess representanter.  

Region Blekinge,   

Västra Götalandsregionen,  

Region Östergötland,  

Region Jämtland/Härjedalen,  

Landstinget Västernorrland,  

Botkyrka kommun,  

Region Gävleborg,  

Regionförbundet Uppsala län. 
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10. Bilaga 3 - Sammanställning av 
utbudskatalog för förskola/skola 

 

Sammanställning av utbudskatalog för förskola/skola 2016. 

Kultur 

slag  

Föreställning
/Workshop/ 
Konsert  

Pris per 
föreställning/ 

Workshop/ 
Konsert  

Antal 
barn  

Kostnad 
per barn  

Resor och 
traktamente  
moms 
Subvention 
institution 
eller fria 
utövare  

För barn 
mellan  

Bild och form       

Art kod Workshop ingen uppgift * * * Åk 4-9 o 
gymnasiet 

Forma i lera Workshop 1000 kr per 
60 min 

Max 15 
barn 

67 kr Tillkommer 

25 % moms 

Åk 3-6 år 

Hanna Gasanova Kurs 300kr per 
barn 

Max 10 
barn 

150 kr Ingen uppgift 7-10 år 

Konstfrämjandet 
Bergslagen 

Workshop Ingen uppgift * * * 12-15 år 

Konsthantverkarna Workshop 1500 kr Max 15 
barn 

100 kr * * 

Skissa, bygga, 
berätta och förstå 

Workshop 14 500 kr 
heldag 

Ingen 
uppgift 

30 
elever 

* Åk 3-5 

Kreativ förpackning workshop 4 lektion 
7650 kr 

10-15 
elever 

510 kr Tillkommer 
25 % moms 

* 

 Offentligt 
framträdande 

2x 60 min 
2000 kr 

Ingen 
uppgift 

* Tillkommer 
25 % moms 

Åk 6-9 

Måla med ägg, 
filmjölk, öl, pigment 

workshop 750 kr per 
45 min 

Max 8 
person

er 

94 kr Tillkommer 
25 % moms 

4-20 år 

Örebro konsthall Utställningar 
2016 

Gratis Ingen 
uppgift 

* * * 

Dans        

Komet föreställning 55 min + 
aktivitet 

14 500kr 

100 
barn  

145 kr Tillkommer 3-9 år 

What is definition of 
home? 

föreställning 60 min 
17000 kr 

130 
barn 

131 kr * Från åk 5, 
högstadiet, 
gymnasiet. 

Dansväskan för 
förskolan 

Workshop 500 kr * * Via konsulent 

Subvention 
RÖL 

Förskolan 

Faunan och jag föreställning 50 min 
10500 kr 

60 barn 175 kr Tillkommer 6-10 år 
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Kultur 

slag  

Föreställning
/Workshop/ 
Konsert  

Pris per 
föreställning/ 

Workshop/ 
Konsert  

Antal 
barn  

Kostnad 
per barn  

Resor och 
traktamente  
moms 
Subvention 
institution 
eller fria 
utövare  

För barn 
mellan  

Koreografin är en 
kakburk av förslag, 

föreställning 30 min 8000 
kr 

16 barn 500 kr Tillkommer Åk 4-9 

Beatstreet 

 

Workshop  
föredrag 

show 

60 min 

7500 kr 

80 barn 94 kr Tillkommer 11+år 

Upptäck – sök - 
dansa 

Workshop 6x60 min 

2000 kr 

* * Via konsulent 

Subvention 
RÖL 

Åk1-3 

Burken föreställning 40 min 

11 000 kr 

60 barn 183 kr Tillkommer 4-6 år 

Film       

Utforska världen workshop Halvdag 
3500 kr 

Heldag 

5500 kr 

* * + 25 % 
moms 

* 

Över 2000 elever 
kan inte ha fel 

workshop Ingen uppgift * * * * 

Jobba med film & 
TV 

Workshop Ingen uppgift * * * * 

Prata film workshop * 143 
barn 

20 kr per 
barn 

* Låg, mellan 
och 

gymnasiet 

Hembygd – en 
tidsresa 

Workshop/ 
studiebesök 

* * * Via konsulent Låg, mellan 
och 

gymnasiet 

Munkhyttans 
skolmuseum 

studiebesök Ingen uppgift * * Fria utövare Åk 2-3 

Riseberga kloster studiebesök Ingen uppgift * 30 kr per 
person 

Fria utövare Skolklass o 
barn under 
16 år gratis 

Kulturarv        

Gör en resa i 
historien 

studiebesök gratis * Gratis Via 
institutionen 

 

Papper och 
förpackningar 

studiebesök Ingen uppgift 6-10 
barn 

* Fria utövare Passar alla 
stadier 

Fågel, fisk eller 
mittemellan 

Studiebesök gratis klasser gratis Institution Förskola – 
åk 6 

Vi blir Örebro studiebesök gratis 15 barn gratis Institution Åk o 
gymnasiet 

Litteratur        

Deckarskola  Workshop 

besök 

4 lekt 

6000 kr 

skolkla
ss 

* Fria utövare Låg o 
mellanstadiet 

En läsande klass studiehandle
dning 

* För 
lärare 

* Fria utövare Åk 1-6 
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Kultur 

slag  

Föreställning
/Workshop/ 
Konsert  

Pris per 
föreställning/ 

Workshop/ 
Konsert  

Antal 
barn  

Kostnad 
per barn  

Resor och 
traktamente  
moms 
Subvention 
institution 
eller fria 
utövare  

För barn 
mellan  

Väck fantasi, 
nyfikenhet och 
läslust-  

författarbesö
k 

* * * Via konsulent 
och 

författarcentr
um 

* 

Musik        

Barnjazz konsert 12000 * * Tillkommer 

Fria utövare 

förskola 

Afrikansk musikfest workshop * * * Fria utövare * 

FolkUngaPATRULL
EN 

konsert 30 min  

* 

40 barn  Tillkommer 
 Fria utövare 

6-8 år  

Folkungar  Konsert  70/90 min 

* 

30 barn  * Tillkommer 

Fria utövare 

Åk 2-6 år 

Lasse luffare på 
väg 

konsert 35 min 

3500 kr 

30 barn 116 kr Tillkommer 

Fria utövare 

3-6 år 

Med sikte på fred konsert 70 min 

8000 kr 

 

50/300 
barn 

160/27 
kr 

Tillkommer 

Fria utövare  

Åk 9-
gymnasiet 

Rock´n roll 
barnkören 

Konsert 
workshop 

* 200 
barn 

 * 

Fria utövare  

Åk 1-4 

Sex, Genus & 
Barock´n roll 

Konserter/ 
50 min 

med 

workshop 40 
min 

2konserter o 
workshop/ 
30000 kr 

1 konsert o 
workshop/20

000 

90 barn  Ingår resor, 
hotell. 

Fira utövare  

13-19 år 

Tillsammans – en 
berättelse om 
vänskap  

konsert 30 min, 3 
konserter 
per dag 
20000 kr 

50 barn  Tillkommer 

Fria utövare  

Förskolebarn  

Slöjd        

Monster workshop workshop * 12 barn * * 

Fria utövare  

Åk 2-6 

Det är kul att klä ut 
sig 

workshop 3 tillfällen x 
120 min 

10 000 kr 

15/30 
barn  

 * 

Fria utövare 

Åk 3-9 

Teater        

Tiga är guld  föreställning 45 min 

8500 kr 

60 barn 142 kr Tillkommer 

25 % moms 

Fira utövare  

10-12 år 

Mamma Mu och 
kråkan  

föreställning 45 min 

5900 kr 

40/70 
barn 

 Tillkommer 

25 % moms 

Fira utövare 

4-7 år 

5 Riksteaterns 
repertoar  

* * * * * * 
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Kultur 

slag  

Föreställning
/Workshop/ 
Konsert  

Pris per 
föreställning/ 

Workshop/ 
Konsert  

Antal 
barn  

Kostnad 
per barn  

Resor och 
traktamente  
moms 
Subvention 
institution 
eller fria 
utövare  

För barn 
mellan  

Planeten planeten  föreställning
Workshop  

2,5 tim  

15000 kr 

90 barn 167 kr * F-åk 3 

Kan själv  föreställning 30 min 

9000 kr 

60 barn 150 kr Tillkommer 

25 % moms 

Fira utövare 

2,5-6 år 

Teater i skolan workshop 120 min 

2500 kr 

15/30 167 
kr/83 kr 

* Åk1-9 

Prinsessan på ärten föreställning 50 min 

8500kr 

80 barn 106 kr  Fria utövare  F-åk 3 

Artikel 3  Föreställning 
workshop 

80 min 

7500 kr 

35 barn 214 kr Tillkommer 

25 % moms 

Fira utövare 

Åk 8- åk 1 
gymnasiet  

Världens 
ensammaste val   

Offentlig 
föreställning/ 

förskoleföres
tällning 

30 min 

6500 kr/ 

4500kr  

70/30 
barn 

93/150 
kr 

Tillkommer 

25 % moms 

Fira utövare 

Från 3 år- 

Its all about 
beautiful 

Skolföreställ
ning/offentlig 
föreställning 

55 min 

7500kr/8500
kr 

90 barn 83/94 kr Tillkommer 

Fira utövare 

Hög o 
gymnasiet  

Någonstans finns 
en värld som inte 
vuxna vet om 

föreställning 9500kr * * Tillkommer 

Fira utövare 

6-10 år 

Jag är ett träd  föreställning 6000 kr * * Tillkommer 

Fira utövare 

2-6 år 

Månen sover  föreställning 9500 kr * * Tillkommer 

Fira utövare 

3-6 år 

Pojke med 
resväska 

Föreställning 60 min 

 

60 barn 90 
kr/elev 

Institution 

Ingår  

Skolår 4-6 

Illusionistens 
assistent  

föreställning 40 min 40 barn 90kr/elev Institution 

Ingår 

Förskola – 
skolår 3 

Var är mitt hem?  föreställning 90 min 200 
barn 

90kr/elev Institution 

Ingår 

Skolår 9-0 o 
gymnasiet 

Tvättid föreställning 60 min 60 barn 90 
kr/elev 

Institution 

Ingår 

Skolår 4-6 

Kärleken är fri?! föreställning * * * * Skolår 9 0 
gymnasiet  

Sagor om vänskap föreställning 6000 kr * * Fri utövare Barn 6-10 år 

Våra nordiska 
gudar 

föreställning 3000kr * * Fri utövare  Alla åldrar 

Anna-Stina Knas – 
kvinnan i Bränntjärn 

föreställning 6000 kr * * Fri utövare  Från åk 8 

*saknas  uppgift  
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritdschef)
Karin Adolfsson (Handläggare kultur- och fritid)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §230

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§230 - Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län (KUB 
16-668)
Ärendebeskrivning
Tillgången till kultur för barn och unga i förskola och skola ska öka med hjälp av en regional 
kulturgaranti. Lekebergs kommun har via en förremiss inbjudits av Region Örebro län att lämna 
synpunkter på förslaget ”kulturgaranti” Örebro län.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svar på förremiss gällande ”kulturgaranti” Örebro län.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Propositionsordning

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

 

Beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Förslag till Kulturgaranti för Örebro län - (KUB 16-668-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar på förremiss gällande "kulturgaranti" Örebro län - (37800)
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Dnr: KUB 16-349

Tjänsteskrivelse – Delegationsordning för kultur- och 
bildningsnämnden 2017
   

Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Inför 2017 har kultur- och bildningsnämndens delegationsordning reviderats och 
förtydligats, vilket görs inför varje nytt år.  

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 
2017, förändringar är markerade i rött. 

Bland annat har delegationsordningen renodlats vad gäller punkter om upphandling 
och avtal där samma skrivning som för kommunstyrelsen föreslås. Även vad gäller 
personaladministrationsärenden har vissa kompletteringar skett. Komplettering har 
även skett så att beslut om ekonomiska omfördelningar inom respektive chefs 
ansvarsområde kan göras av förvaltningschef.

Inkom skola och barnomsorg har vissa förtydliganden av delegationen gjorts, såväl 
utifrån lagtext samt laghänvisning. Dessutom har delegationsordningen strukturerats 
upp under rubrikerna inom barnomsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem i 
avseende att tydliggöra och underlätta användandet av delegationsordningen.

1.1 Ekonomiska konsekvenser
Revideringen bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar Delegationsordning för kultur- och 
bildningsnämnden 2017, som gäller från 1 januari 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
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Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Delegationsordning

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden 2016-12-06, § xx
Dnr KUB 16-349

Gäller från 1 januari 2017
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Det går ej att delegera till en grupp av anställda, eller grupp bestående av 
politiker/tjänstemän.

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kultur- och 
bildningsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till kultur- och 
bildningsnämnden vid nästa planerade sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:
 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

Beslut om fattas av rektor direkt enligt i skollagstiftningen angiven beslutsrätt 
baseras inte på delegation från nämnden och ska därför inte anmälas. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
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anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 
Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till 
nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som 
villkor för delegeringen.
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om 
ärenden som oundgängligen måste avgöras. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av 
nämnden. Denna speciella delegation framgår av punkt 3 i delegationsordningen. 

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2. Allmänna delegationsregler för kultur- och 
bildningsnämnden i Lekebergs kommun 

2.1 Vid förfall för kultur- och bildningsnämndens ordförande
Vid förfall för kultur- och bildningsnämndens ordförande inträder förste vice 
ordföranden och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden 
inträder andre vice ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. 

Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har förvaltningschefen vid delegats frånvaro beslutsrätt i alla 
ärenden som är delegerade till tjänsteman. Detsamma gäller när ordinarie delegat är 
jävig. Även den som enligt dessa delegationsregler eller särskilt förordnande 
tjänstgör som förvaltningschef vid förvaltningschefs frånvaro har motsvarande 
beslutsrätt.

Observera att attesträtt är något annat än delegation. Attesträtten följer ett 
attestreglemente och är i princip personlig, d.v.s. den överförs inte automatiskt till en 
vikarie.

2.3 Ersättare för förvaltningschefen
Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som förvaltningschef har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Delegerad beslutanderätt får 
utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets budget eller inom ramen för 
godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.
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2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kultur- och bildningsnämnden sammanträde redovisas besluten genom en 
förteckning över fattade delegationsbeslut.

Delegation till arbetsutskottet 

§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

Arbetsutskott

2. Anföra besvär över dom (motsvarande) Arbetsutskott FvL 29 §

3. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott
4. Uppköp och inhandling av material, varor och 

tjänster för vilka medel finns i nämndens 
budget över 250 000 kronor 

Arbetsutskott Över 10 basbelopp 
beslutas av nämnd.

Delegation till ordföranden

5. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

6. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Ekonomi- och upphandlingsärenden 
7. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 

10 prisbasbelopp 
Förvaltningschef

8. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 250 000 kronor.

Förvaltningschef Regelbundna och 
återkommande inköp för 
driftändamål samt inköp 
upp till ett basbelopp 
defineras som ren 
verkställighet.  

9. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 50 000 kronor

Ansvarig chef
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10. Ingå avtal Ansvarig chef Gäller ej långsiktiga (mer 
än 1 år) eller 
kostnadskrävande (mer 
än 10.000 kr) avtal. Beslut 
om avtal som överstiger 
angivna gränser fattas av 
Förvaltningschef. Avtal 
som kostar mer än 
100.000 kr/år omfattas 
inte av delegationen.

Se även 12 § i Allmänt 
Nämndreglemente.

11. 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

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

12. Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola

Handläggare kultur 
och fritid

13. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

14. Beslut om ekonomiska omfördelningar inom 
respektive chefs ansvarsområde

Förvaltningschef Lekebergs kommuns 
styrmodell, rev. 2016-06-
20

15. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Förvaltningschef

16. Överenskomma med annan huvudman om 
ersättning för plats i barnomsorg eller skola hos 
denne

Förvaltningschef SkolL 8:17, 8:21-23, 9:16, 
9:19-21, 10:34, 10:37-39, 
11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 16:50-51, 
16:52-55, 17:22-23, 
17:31-35

17. Överenskomma med annan 
kommun/huvudman om ersättning för plats i 
barnomsorg eller skola i Lekebergs kommun

Förvaltningschef SkolL 8:17, 8:21-23, 9:16, 
9:19-21, 10:34, 10:37-39, 
11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 17:22-23, 
17:31-35

18. Beslut om inackorderingsbidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

19. Beslut om resebidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

20. Avyttra i verksamheten ej längre användbart 
material

Ansvarig chef Material som kan 
användas på annat håll i 
kommunen får inte 
avyttras.
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21. Utge ersättning för skada upp till 1.000 kr Ansvarig chef SkadestL

22. Utge ersättning för skada 1.000 – 5.000 kr Förvaltningschef SkadestL

23. Kräva ersättning för skada upp till 3.000 
kr/ersättningsskyldig

Ansvarig chef SkadestL

24. Kräva ersättning för skada 3.000 –10.000 
kr/ersättningsskyldig

Förvaltningschef SkadestL

25. Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Handläggare 
barnomsorg

26. Nedsättning eller befrielse från avgift Förvaltningschef

27. Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

Förvaltningschef

28. Avstängning från barnomsorg p.g.a. obetalda 
avgifter

Förvaltningschef

29. Beslut anordna/stötta fritids- eller 
kulturaktiviteter (sponsring inkluderat)

Kultur- och 
fritidschef

Ska ske inom ramen för 
mål och aktiviteter. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek.

30. Beslut om skötselbidrag och bidrag till lokala 
mötesplatser och kulturcentrum

Kultur- och 
fritidschef

Handläggare kultur 
och fritid

Ska ske inom ramen för 
bidragsreglerna. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek. 

31. Beslut om lokalt aktivitetsbidrag, 
medlemsbidrag och startbidrag och UngPeng.

Handläggare kultur 
och fritid

Ska ske inom ramen för 
bidragsreglerna. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek. 

Skollagen
32. Beslut om modersmålsträning eller svenska som 

andraspråk
Ansvarig rektor

33. Beslut låta icke-behörig bedriva undervisning 
mer än 6 mån

Ansvarig rektor SkolL 2:19

34. Avstängning av elev i frivillig skolform Förvaltningschef SkolL 5:17

35. Avstängning av elev från viss utbildning med 
praktiska inslag

Förvaltningschef SkolL 5:19

36. Upprätta plan mot kränkande behandling Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:8, Redovisning till 
nämnden sker på årsbasis
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37. Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar och i 
förekommande fall vidta åtgärder

Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:10, 

Rapportering sker 
löpande och redovisning 
sker till varje nämnd

38. Beslut om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef SkolL 7:10

39. Beslut om förlängning av skolplikten Förvaltningschef SkolL 7:13

40. Beslut om tidigare upphörande av skolplikten Förvaltningschef SkolL 7:14

41. Rätt att slutföra skolgången även om skolplikten 
upphört

Förvaltningschef SkolL 7:15, 7:16

42. Godkännande av enskild som huvudman (när 
ärendet handläggs av kommunen), SkolL 2:5, 
2:7

Ej delegerat SkolL 2:5, 2:7

43. Föreläggande till vårdnadshavare och beslut om 
vite

Ej delegerat SkolL 7:23

Förskola
44. Förläggning av vistelsetid i förskola/Beslut om 

plats i förskola 
Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:4-7 5 

Paragraf SkolL 8:4,6 anses 
vara ren verkställighet.

Nämndens riktlinjer ska 
följas

45. Beslut att barn ska erbjudas förskola p.g.a. 
behov av särskilt stöd

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:7,9

Utredning och beslut tas 
av förskolechef

46. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa, 

Ej delegerat SkolL 8:12
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla förskoleplatser 
genom samarbete med 
en annan kommun, inte 
fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

47. Mottaga och avvisa förskolebarn från annan 
kommun samt inhämta yttrande från barnets 
hemkommun.

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:13

48. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp vid 
mottagande enl SkolL 8:13 första stycket, samt 
fastställa ersättningsbelopp när annan kommun 
tagit emot förskolebarn enl 8:13 andra stycket

Förvaltningschef SkolL 8:17

49. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskola

Förvaltningschef SkolL 8:20-23

Page 172 of 252



2016-11-22 10 (17)

Förskoleklass
50. Tidigare mottagande i förskoleklass Förvaltningschef SkolL 9:5

51. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i förskoleklass ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 9:12

Avser situation när kom-
munen fullgör sin skyldig-
het att tillhandahålla 
platser i förskoleklass 
genom samarbete med 
en annan kommun, inte 
fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

52. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 
förskoleklass samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 9:13

53. Placering av elev vid förskoleklassenhet/ 
Fördelning av elever i förskoleklass på skolenhet 
innebärande avsteg från vårdnadshavares 
önskemål

Ansvarig rektor SkolL 9:15
Gäller enbart vid avsteg 
från vårdnadshavares 
önskemål. I annat fall 
verkställande.   

54. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp vid 
mottagande enl SkolL 9:13 första stycket, samt 
fastställa ersättningsbelopp när annan kommun 
tagit emot elev i förskoleklass enl 9:13 andra 
stycket

Förvaltningschef SkolL 9:16

55. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskoleklass

Förvaltningschef SkolL 9:16

Grundskola
56. Överenskomma med annan kommun om att 

denna i grundskolan ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa, 

Ej delegerat SkolL 10:24
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla platser i 
grundskolan genom 
samarbete med en annan 
kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren

57. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 
grundskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 10:25, 10:27

58. Placering av grundskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 10:30
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59. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp vid 
mottagande enl SkolL 10:24-26, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan kommun tagit 
emot elev i grundskolan enl SkolL 10:27

Förvaltningschef SkolL 10:34

60. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående grundskola

Förvaltningschef SkolL 10:37-39

Grundsärskola
61. Avgöra om elev i grundsärskolan huvudsakligen 

ska läsa ämnen eller ämnesområden
Ansvarig rektor SkolL 11:8

62. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i grundsärskolan ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 11:24
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla platser i 
grundskolan genom 
samarbete med en annan 
kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren

63. Integrering av särskoleelev i grundskolan eller 
vice versa

Förvaltningschef SkolL 7:9

64. Beslut om försöksperiod i annan skolform Förvaltningschef SkolL 7:8

65. Mottagande av barn i grundsärskolan Förvaltningschef SkolL 7:5

66. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 
grundsärskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 11:25-26

67. Placering av särskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 11:29

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

68. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp vid 
mottagande i särskolan enl SkolL 11:24-25, samt 
fastställa ersättningsbelopp när annan kommun 
tagit emot elev i grundsärskolan enl SkolL 10:26

Förvaltningschef SkolL 11:33

69. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående grundsärskola

Förvaltningschef SkolL 11:36-38

Fritidshem
70. Placering fritidshemselev i en skolenhet/Beslut 

om plats i fritidshem
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:3-5, 10

71. Beslut om inskrivning i fritidshem på grund 
familjesituationen eller barnets behov av 
särskilt stöd

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:5, SkolL 14:6

Page 174 of 252



2016-11-22 12 (17)

72. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp för 
utbildning i fritidshem om elev mottagits enligt 
SkolL 9:13 första stycket, 10:24-26 eller 11:24-
25, samt fastställa ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i fritidshem i andra fall

Förvaltningschef SkolL 14:14

73. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fritidshem med enskild huvudman

Förvaltningschef SkolL 14:15-17

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
74. Beslut om förlängd preparandutbildning till 

högst två år vid synnerliga skäl
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:5

75. Minskning av utbildningens omfattning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:6

76. Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

Förvaltningschef SkolL 17:7

77. Mottagande till introduktionsprogram Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11, 17:14

78. Beslut om mottagande till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ av elev som är 
behörig till ett yrkesprogram (synnerliga skäl)

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11

Stödinsatser enligt 9 kap 
Gy-förordningen ska ha 
övervägts

79. Mottagande till utbildning av elev från annan 
kommun

Ansvarig rektor SkolL 17:21

80. Fastställa ersättning för preparandutbildning i 
annan kommun

Förvaltningschef SkolL 17:21

81. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp vid 
introduktionsprogram för elev vid fristående 
gymnasieskola

Förvaltningschef SkolL 17:31-34

82. Fastställa självkostnad ersättningsbelopp vid 
mottagande i gymnasieskola enl SkolL 11:21, 
samt fastställa ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i gymnasieskolan enl 
SkolL 11:22

Förvaltningschef SkolL 11:22-24

83. Beslut i fråga huruvida elev tillhör målgruppen 
för gymnasiesärskolan

Förvaltningschef SkolL 18:8

84. Överenskomma om ersättning för plats i 
gymnasiesärskola i annan kommun

Förvaltningschef SkolL 19:22

85. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för elev 
vid fristående gymnasiesärskola

Förvaltningschef SkolL 19:25-27
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Vuxenutbildning, Särvux och SFI
86. Beslut om att elever vid kommunal 

vuxenutbildning själv ska anförskaffa böcker etc
Ej delegerat SkolL 20:7

87. Beslut om mottagande och antagning till 
kommunal vuxenutbildning

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 20:22-23

88. Avge yttrande om betalningsansvar för särvux Förvaltningschef SkolL 21:7

89. Beslut att sfi-elever ska hålla sig med enstaka 
egna lärverktyg

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:5

90. Mottagande till sfi-utbildning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:15

91. Upphörande av sfi-utbildning om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig den

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:16

92. Överenskomma med internationell skola om 
bidrag

Förvaltningschef SkolL 24:6

93. Medgivande till skolpliktig elev att få fullgöra 
skolplikten på annat sätt

Förvaltningschef SkolL 24:23-24

94. Beslut om att enskild som bedriver pedagogisk 
omsorg har rätt till bidrag

Ej delegerat SkolL 25:10

95. Fastställande av grundbelopp och ev 
tilläggsbelopp för pedogogisk omsorg i enskild 
regi

Förvaltningschef SkolL 25:11-13

96. Ersättning enligt SkolL 25:15-16 Förvaltningschef SkolL 25:15-16

97. Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt 
föreläggande, vite, anmärkning, återkallande av 
godkännande m.m, 

Ej delegerat SkolL 26:4, 26:10-16, 
26:27.
Förvaltningschef ansvarar 
för att tillsyn genomförs 
och beslutar om de 
närmare formerna för 
tillsynen. Ev beslut om 
ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden

Skolskjuts
98. Beslut om skolskjuts Handläggare 

skolskjuts
Gäller beslut avseende 
bedömningar/enskilda 
undantag från de 
generella regler som 
nämnden fastställt
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99. Individuella undantag från kommunens 
skolskjutsregler, överenskomma med 
entreprenörer om smärre avvikelser från 
gällande skolskjutsavtal eller avtala med 
föräldrar om ersättning för transport av barnet 
till/från skolan

Handläggare 
skolskjuts

Milersättning till föräldrar 
kan utgå endast när 
annan skolskjutstransport 
därmed kan undvikas 
eller när barnet i annat 
fall måste vänta mer än 
30 min på skolskjutsen

100. Skolskjuts för elever i särskolan Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:31-32

101. Skolskjuts för elev i fristående grundsärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:39

102. Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 15:35 

103. Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Ansvarig 
handläggare 

104. Yttrande i skolskjutsärenden till 
förvaltningsrätten

Förvaltningschef

Skolförordningen
105. Förläggning av lov- och studiedagar Förvaltningschef SkolF 3:2-3

Dagarna för höst- och 
vårterminens början och 
slut beslutas av nämnden

106. Motta ett barn som inte anses bosatt i Sverige i 
grundskola

Förvaltningschef SkolF 4:2

107. Urval av ämnen som elevens val (grundskolan) Ansvarig rektor SkolF 9:8
Inom ramen för de 
generella anvisningar som 
nämnden kan ha lämnat.

108. Urval av ämnen som elevens val 
(grundsärskolan)

Ansvarig rektor SkolF 10:5

Gymnasieförordningen
109. Förläggning av lov- och studiedagar (avseende 

gymnasieskolan
Förvaltningschef GyF 3:1-2

Dagarna för höst- och 
vårterminens början och 
slut bestäms av nämnden

Lotterilagen
110. Tillstånd/registering anordna lotteri Handläggare 

kultur- och fritid
LotteriL 11-12 §§
§16

111. Utse kontrollant och fastställa arvode för denne Handläggare 
kultur- och fritid

LotteriL 49 §
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112. Meddela varning/återkalla tillstånd Handläggare 
kultur- och fritid

LotteriL 51 §

Personalärenden
113. Beslut om tillsvidareanställning Ansvarig chef 

114. Beslut om visstidsanställning längre än 6 
månader

Ansvarig chef Visstidsanställningar kortare 
än 6 månader anses som 
ren verkställighet

115. Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 
månader i sträck

Ansvarig chef Gäller ej lagstadgad rätt till 
tjänstledighet.

116. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Ansvarig chef

117. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Ansvarig chef

118. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Förvaltningschef

119. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Ansvarig chef, efter 
samråd med 
personalchef

120. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Förvaltningschef Beträffande löneförmåner

121. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Ansvarig chef

122. Avslag och förläggning av semester vid särskilda 
skäl 

Ansvarig chef Semesterlagen §11-12, 14

Övriga ärenden
123. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen

124. Utan hinder av sekretess polisanmäla brott mot 
underåriga

Ansvarig rektor OSL Kap 10 § 21

125. Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

Ansvarig chef

126. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

127. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent 

Förvaltningschef FvL 24 §

128. Beslut om omprövning av beslut ska ske
och omprövning av beslut och yttrande i 
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten som 
fattade 
ursprungsbeslutet

27 § FL
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129. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
förvaltningslagens bestämmelser

Förvaltningschef 9 § FL

130. Avge yttrande och svar till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

Förvaltningschef Gäller ej beslut som fattats 
av nämnd (KL 6:34 p.2) 

131. Begära inhibition med anledning av dom Förvaltningschef FvL 29 §

132. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk

Förvaltningschef 
med rätt till 
vidaredelegation

133. Anmälan om missförhållanden i enskild 
verksamhet

Förvaltningschef

134. Yttrande till domstol i brottsmål Förvaltningschef Brottsbalken 31:1

135. Yttrande till åklagare Förvaltningschef Lag om unga lag-
överträdare 11, 31, 33 §§

4. Ärenden som ej är delegerade utan där beslut fattas av 
nämnden

 Godkännande av enskild som huvudman (när ärendet handläggs av 
kommunen), SkolL 2:5, 2:7

 Föreläggande till vårdnadshavare och beslut om vite, SkolL 7:23
 Överenskomma med annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot 

barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 8:12. Avser situation 
när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla förskoleplatser 
genom samarbete med en annan kommun, inte fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

 Överenskomma med annan kommun om att denna i förskoleklass ska ta 
emot barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 9:12. Avser 
situation när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhandahålla platser i 
förskoleklass genom samarbete med en annan kommun, inte fall där 
initiativet

 Överenskomma med annan kommun om att denna i grundskolan ska ta emot 
barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 10:24. Avser situation 
när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla platser i grundskolan 
genom samarbete med en annan kommun, inte fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren
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 Överenskomma med annan kommun om att denna i grundsärskolan ska ta 
emot barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 11:24. Avser 
situation när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla platser i 
grundskolan genom samarbete med en annan kommun, inte fall där 
initiativet kommer från vårdnadshavaren

 Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning själv ska anförskaffa 
böcker etc, SkolL 20:7

 Beslut om att enskild som bedriver pedagogisk omsorg har rätt till bidrag, 
SkolL 25:10

 Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt föreläggande, vite, 
anmärkning, återkallande av godkännande m.m, SkolL 26:4, 26:10-16, 26:27. 
Förvaltningschef ansvarar för att tillsyn genomförs och beslutar om de 
närmare formerna för tillsynen. Ev beslut om ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §231

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 181 of 252



Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Page 2 of 3Page 182 of 252



Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§231 - Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 
2017 (KUB 16-349)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. Enligt 
kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Inför 2017 har kultur- och bildningsnämndens delegationsordning reviderats och 
förtydligats, vilket görs inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2017, som 
gäller från 1 januari 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kultur och bildningsnämnden 2017 - (37612)
 Delegationsordning - (37196)
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Översyn av regler för extra 
resebidrag

9

KUB 16-626
   

Page 184 of 252



Tjänsteskrivelse 2016-11-24 1 (2)

Dnr: KUB 16-626

Tjänsteskrivelse – Översyn av regler för extra 
resebidrag
   

Ärendebeskrivning
2016-08-29, § 201, uppdrog kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott till 
förvaltningen att se över regelverket för extra resebidrag. 

I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett förslag på revidering av 
nuvarande regelverk för att säkerställa en rättssäker och likvärdig handläggning. 
Bland de förändringar som föreslås har sista datum för ansökan justerats och 
dessutom får ansökningar som gäller ersättning för utlägg till/från praktik inkomma 
efter avslutad praktik. I reglerna har ramstart och ramsluttider preciserats samt att 
ersättning kan beviljas endast för del av månad.  

1 Bakgrund
Kommunen har fastställda regler för extra resebidrag som möjliggör för 
gymnasieelever att söka ersättning för resa mellan bostaden och närmaste 
busshållplats om sträckan är minst 4 km eller om det inte finns kollektivtrafik 
anpassad efter skolan eller praktikplatsens ramtider. Enligt ”Lag om kommunernas 
skyldighet att ansvara för vissa elevresor” ska gymnasieelevens hemkommun ansvara 
för elevens kostnader för dagliga resor mellan hemmet och skolan om färdvägen är 
minst 6 km. Samtliga elever i Lekebergs kommun tilldelas därför ett gymnasiekort. 
Eleverna i Lekebergs kommun kan utöver detta söka extra resebidrag om de har 
minst 4 km mellan hemmet och närmaste busshållplats. Enligt 2 kap 6 och 7 § i 
socialförsäkringsbalken är kommunen inte skyldig att betala ut ett högre belopp än 
1/30 av prisbasbeloppet per kalendermånad i de fall stödet ges kontant.

2 Analys
Reglementet för extra resebidrag möjliggör för elever att söka bidrag för sk. 
anslutningsresor eller om kollektivtrafik inte är anpassad efter skolans ramstarttid 
och ramsluttid och väntetiden uppgår till mer än 10 timmar per vecka. 

Idagsläget är det ca 4 elever per termin som söker extra resebidrag i kommunen. 
Från hösten 2017 kommer kollektivtrafiken i kommunen förändras genom att 
kommunen går med i ”Mer Koll” vilket innebär tätare bussturer och i vissa områden 
även nya linjesträckningar. Med stor sannolikhet kan det innebära att färre elever 
kommer leva upp till reglernas förutsättningar.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 
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Dnr: KUB 16-626

2.2 Ekonomiska konsekvenser
2013-02-06, § 5, fastställde kultur- och bildningsnämnden nya ersättningsbelopp för 
det extra resebidraget. Vid en jämförelse med kringliggande kommuner ligger 
ersättningsnivåerna för bil mellan 1 kr/km upp till 1,85 kr/km. Vissa skillnader 
gällande avståndskriterierna finns, vissa kommuner kräver att eleven har minsta 6 km 
mellan hemmet och busshållplatsen medan vissa kommuner, inklusive Lekebergs 
kommun har kravet att minsta avstånd ska vara 4 km.

Flera kommuner har valt att lägga sig på den av Skatteverket fastställda skattefria 
milersättningen som är 18,50 kr/mil.  

Under den senaste två åren har ersättningen för det extra resebidrag som betalats ut 
till elever i Lekebergs kommun hållit sig inom den budgeterade ramen på 30 000 kr.  

3 Slutsats
I och med översynen har regelverket förtydligats vilket kommer att göra 
handläggningen mer konsekvent. 

För de sökande har reglerna blivit tydligare, de nya reglerna innebär också att de 
behöver komma in med fler handlingar i sin ansökan. Det medför i sin tur att 
kommunen får ett bättre beslutsunderlag för bedömning vilket gör handläggningen 
mer rättssäker och likvärdig.

Då kommunen sedan 2013 har en fastställd ersättning som är 1,4 kr/km, vilket är 
något lägre än den skattefria ersättningen som Skatteverket rekommenderar, men 
också har en relativt generös avseende avståndsbedömning föreslår förvaltningen att 
de redan fastställda beloppen inte justeras. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar regler för extra resebidrag från och med 2017-
01-01. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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1 Regler och förutsättningar för bidraget
Elev som går i gymnasieskolan och är folkbokförd i Lekebergs kommun kan söka extra 
resebidrag t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år: 

* Eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun
* Eleven inte erhåller inackorderingsbidrag

 För anslutningsresa mellan bostaden och hållplatsen om avståndet 
mellan hemmet och närmaste busshållplats är minst 4 km. 
Eleven har en resväg från bostad till närmaste busshållplats som är 
minst 4 km eller om det mellan hem/skola 

    Om kollektivtrafik mellan hem och skola/praktikplats inte är avpassad 
till skolans ramstarttid och ramsluttid så att väntetiden uppgår till mer 
än 10 timmar/vecka. Om inte skolan har fastställda tider är det 
ramtiderna 8.00-16.00 som gäller - inte elevens individuella schema. 
Schema lämnas in med ansökan. eller hem/praktikplats inte finns 
kollektivtrafik avpassad efter skolans-/ praktikplatsens ramstart-och 
sluttid, så att väntetid per vecka uppgår till mer än 10 timmar.

 Vid resa till/från praktik som ligger utanför gymnasiekortets giltighetstider 
(vardagar kl. 04.30-19.00) ersätts kostnad för enkelbiljett eller fritidskort 
efter billigaste taxa. Till ansökan bifogas praktikintyg från skolan samt kvitton 
för egna reseutlägg, skolan måste dessutom intyga att inga alternativa 
praktikplaceringar där möjlighet att resa med gymnasiekortet kunde 
erbjudas). Om lektioner eller praktik startar eller slutar efter gymnasiekortets 
giltighetstider har eleven rätt att (mot uppvisande av kvitto) få ersättning 
efter billigaste taxa, d.v.s. för utlägg av enkelbiljetter alternativt fritidskort 
beroende av gällande omständigheter. Likaså om eleven inte hinner med 
anslutningsbuss från Fjugesta till bostaden före kl 19.00. Praktikplats skall 
intygas från skolan.

1.1 Ansökan
Ansökan som gäller för ett innevarande läsår eller endast höstterminen Ansökan för 
höst- och vårterminen skall vara inlämnad senast den 31 oktober 15 november. 
Gäller ansökan enbart för vårterminen är sista ansökningsdag den 31 mars 11 april. 

Gäller ansökan ersättning för utlägg till/från praktik som ligger utanför 
gymnasiekortets giltighetstider får ansökan inkomma efter avslutad praktik.

Extra resebidrag för föregående termin betalas ej ut retroaktivt. 

Tillsammans med ansökan skall följande handlingar bifogas:

 schema 
 vid ansökan som gäller ersättning vid praktik ska praktikintyg från 

skolan respektive kvitton bifogas. 

Bidraget beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän alla handlingar 
kommit in. 
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Ansökningsblankett skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas i receptionen 
i kommunhuset.  Ansökan sänds till kultur- och bildningsnämnden, Lekebergs 
kommun, 716 81 Fjugesta eller lämnas in till kommunens reception.

1.2 Utbetalning av extra resebidrag
Resebidraget beviljas normalt för 4 månader under höstterminen och för 5 månader 
under vårterminen och för 20 dagar per månad. Resebidraget utbetalas den 27 
november respektive den 27 april till angiven bank och kontonummer. Utbetalning 
görs till myndig elev respektive vårdnadshavare för omyndig elev. Vårdnadshavaren 
kan även godkänna omyndig elev som betalningsmottagare.

I de fall resebehovet gäller del av månad utgår ersättning med 1/20 för varje dag. 
Maxbelopp för extra resebidrag som betalas ut per kalendermånad är 1/30 av 
aktuellt prisbasbelopp.

Ersättningen skall bidra till bensinkostnad för bil är med 1,40 kr/ km och för 
moped/motorcykel 0,70 kr/km. 

Avstånd (bostad till busshållplats enkel resa)         Kronor/mån (20 dgr/mån)

Bil  Mc/moped

4 km 224:- 112:-

5 km 280:- 140:-

6 km 336:- 168:-

7 km 392:- 196:- 

  

1.3 Studieavbrott, utflytt eller ändrade förhållanden
Om förutsättningarna för extra resebidrag ändras är eleven skyldig att omedelbart 
anmäla detta till Lekebergs kommun. Återbetalningsskyldighet föreligger om 
bidraget har utbetalats på felaktiga grunder. 

2 Förhållanden som ej medger extra resebidrag
Vid följande situationer beviljas inte extra resebidrag:

 Om elev erhåller inackorderingsbidrag från kommunen.

2.1 Överklaga beslut
Om ansökan helt eller delvis avslås meddelas du per brev.

Beslut om extra resebidrag kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Hur du gör 
för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du får ditt 
beslutsbrev.
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §232

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§232 - Översyn av regler för extra resebidrag (KUB 16-626)
Ärendebeskrivning
2016-08-29, § 201, uppdrog kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott till förvaltningen att se 
över regelverket för extra resebidrag. I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett förslag 
på revidering av nuvarande regelverk för att säkerställa en rättssäker och likvärdig handläggning. 
Bland de förändringar som föreslås har sista datum för ansökan justerats och dessutom får 
ansökningar som gäller ersättning för utlägg till/från praktik inkomma efter avslutad praktik. I 
reglerna har ramstart och ramsluttider preciserats samt att ersättning kan beviljas endast för del av 
månad.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar regler för extra resebidrag från och med 2017-01-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av regler för extra resebidrag - (37794)
 Regler för extra resebidrag - (37476)
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för barnomsorgen i Lekebergs 
kommun samt indexreglering
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Dnr: KUB 16-676

Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 
indexreglering
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 
390 kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom 
kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det av Skolverket 
fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

1 Bakgrund
För att kompensera kommunerna för den minskade intäkten infördes ett statsbidrag 
som regleras i Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Beslut fattades 2001 av KF, § 101. Maxtaxan innebär att kommunen 
fastställer ett max tak för avgift i barnomsorgen i enlighet med Skolverket. 
Kommunen erhåller i och med detta statsbidrag som täcker de resterande 
kostnaderna för barnomsorgsplatsen. Detta sker genom en ansökan om statsbidrag 
hos Skolverket. 

Från och med 1 juli 2015 indexregleras inkomsttaket årligen inför kommande 
bidragsår vilket innebär att maxbeloppet som en vårdnadshavare ska betala för sin 
barnomsorg varierar. 

I revideringen av ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” justeras 
även avsnittet öppettider då kommunen inte längre erbjuder nattomsorg eller 
omsorg på obekväm arbetstid efter ett beslut i nämnden 160420. Detta innebär att 
informationen om öppettider gällande denna typ av barnomsorg tas bort ut 
dokumentet. 

2 Analys
Inkomsttaket för 2017 beräknas uppgå till 45 390 kr/mån vilket är högre än 
föregående år, maxtaxan har därför höjts utifrån denna siffra. Detta indexregleras 
hos Skolverket automatiskt utifrån SCBs beräkning av de slutgiltiga bidragsramarna. 

Dokumentet ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” reviderades 
inför 2016 men då inget beslut kring att följa indexregleringen togs behöver 
dokumentet revideras med nya belopp. 
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Dnr: KUB 16-676

3 Slutsats
Kommunens ansökan om statsbidrag för maxtaxereglerade belopp skall inkomma till 
skolverket i februari varje år. Detta innebär att maxtaxan bör regleras på 
decembernämnden för att ge skälig frist för förvaltningen att skicka in ansökan. Det 
underlättar även för medborgarna i kommunen som nyttjar barnomsorgen om 
regleringen sker regelbundet vid samma tid på året. Att möjliggöra för förvaltningen 
att indexreglera maxtaxan för barnomsorgen förenklar förvaltningen arbete. 

Sker indexreglering automatiskt i enlighet med Skolverkets reglering skulle beslut på 
nämnden inte behöva fattas årligen varför kultur- och bildningsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att maxtaxan i kommunen indexregleras utifrån 
Skolverkets årliga uppräkning.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 
170101.
2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Nämnd/Styrelse
Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: Nämnd/styrelse
Ansvarig tjänsteman: Titel
Diarienummer: XXXXX >Regler

Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs 

kommun
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  
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1 Barnomsorg i Lekebergs kommun 

Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar har rätt att från ett års ålder 
erhålla plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Vårdnadshavare som 
är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn erbjuds förskoleverksamhet 
enligt särskilda regler. 

2  Verksamhetsformer i Lekebergs kommun 

2.1 Barn 1-5 år 
Från den dagen barnet fyller 1 år till och med sommaren det år 
barnet fyller 6 år 
2.1.1 Förskola 

Förskolor finns i Fjugesta, Mullhyttan och Lanna/Hidinge. 

2.1.2 Pedagogisk omsorg 
(Dagbarnvårdare) finns i Fjugesta. 

2.1.3 Avgiftsfri allmän förskola 
Erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år (15 timmar/vecka) och följer skolåret, 
d.v.s. barnet är ledigt under kompetensutvecklingsdagar och lovdagar. Allmän 
förskola ingår i den ordinarie förskoleverksamheten och är avgiftsfri. 

2.2 Barn 6-12 år 
Från hösten det år barnet fyller 6 år till sommaren det år barnet fyller 13 år 
2.2.1 Fritidshem 
Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. 
Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. Under skolloven får 
barnet vara på fritidshemmet den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. 

2.2.2 Lovfritidshem 
Lovfritidshem är till för de barn som inte är inskrivna i fritidshem, och vars 
vårdnadshavare arbetar eller studerar. Lovfritidshem erbjuds på lov- och 
kompetensutvecklingsdagar. En avgift tas ut med 40 kr/dag. Behov ska anmälas till 
fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse. 

2.3 Öppettider 
Verksamheterna hålls öppna inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maximala 
öppettiden mellan kl 6.00 och 18.00 alla helgfria vardagar förutom julafton, 
midsommarafton och nyårsafton. 
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Nattomsorg och omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning för barn som 
behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar på kvällar, nätter eller helger. 

2.3.1 Kompetensutvecklingsdagar 
Vid fem tillfällen/år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
under dessa dagar kommer ett tillfälligt alternativ att ordnas. Anmälan ska ske senast 
två veckor i förväg. 

2.3.2 Arbetsplatsträff 
Verksamheten har rätt att stänga tidigare, vanligtvis kl 16.00 högst 11 gånger per år 
för arbetsplatsträff och planering. Alternativ placering erbjuds för dem som så 
behöver. Behovet anmäls två veckor i förväg. 

2.3.3 Sammanslagning av verksamheter 
Under semesterperioder och klämdagar samarbetar verksamheterna inom hela 
kommunen. 

2.3.4 Bonusdagar 
Lekebergs kommun medger att ett inskrivet barn får komma till verksamheten under 
högst tre tillfällen extra per år, av annan anledning än vårdnadshavares 
arbete/studier. Ett tillfälle = en dag. Antalet timmar anpassas efter behov. 

3 Ansökan om plats 
Ansökan görs till Kultur- och bildningsförvaltningen. Ansökningsblankett samt andra 
blanketter gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns i Information 
Lekeberg (kommunhuset) och på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
Inkomstuppgift ska lämnas för beräkning av avgiftens storlek. 

3.1 Placeringsregler 
Plats ska erbjudas senast fyra månader efter anmälningsdatum. Kommunens 
målsättning är dock att tillhandahålla plats från den dag behovet finns. 

3.1.1 Turordning gäller enligt följande 
Datum när ansökan kommer in, gäller som anmälningsdatum. Fyra månader är den 
längsta tid som kan tillgodoräknas. 
Placeringar sker utifrån anmälningsdatum och tillgång till lediga platser inom hela 
kommunen samt vårdnadshavares önskemål. 
Om en familj tackar nej till en erbjuden plats får den behålla sin plats i kön och 
kommer att erbjudas andra platser som blir lediga, men kommunen lovar i sådana 
fall inte längre plats inom fyra månader. 
Om vårdnadshavare önskar byta placering för sitt barn ska ny ansökan göras. 
Önskemål tillgodoses så snart möjlighet ges.
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4 Placeringstid 

4.1 Avgiftsbelagd placering 

4.1.1 Vid arbete eller studier 
Vårdnadshavares arbetstid/studietid + eventuell restid ligger till grund för barnets 
placeringstid. 
Skälig sovtid erbjuds i samband med nattarbete med max 8 timmar efter arbetat pass 
och med max 4 timmar före. 
För barn i förskola och pedagogisk omsorg gäller att om omsorgsbehovet understiger 
15 timmar per vecka erbjuds ytterligare tid upp till 15 timmar per vecka inom ramen 
8.00-14.00, måndag till fredag. 

4.1.2  Vid föräldraledighet eller arbetslöshet 
Barn 1-2 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Barn 3-5 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Följande alternativ finns: 
1. Tiden får förläggas valfritt inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag 
2. Avgiftsfri allmän förskola. Se nedan vad det innebär. 
I undantagsfall kan förskolechef besluta om annan tid. 

4.2 Avgiftsfri placering, allmän förskola 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till sommaren det fyller 6 år 
finns möjlighet att välja en avgiftsfri plats i den så kallade allmänna förskolan. Den 
bedrivs enbart i förskolan och inte i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det är 
frivilligt att delta i verksamheten och den vänder sig i första hand till barn vars 
vårdnadshavare är hemmavarande. 
Verksamheten är en del av den ordinarie förskoleverksamheten. Läroplanen för 
förskolan styr dess innehåll. 
Den följer grundskolans läsår och barnen har ingen placeringen under lov och 
studiedagar. 
Tiden som erbjuds är 15 timmar per helgfri vecka vilka får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Vårdnadshavare som önskar byta placering till avgiftsfri allmän förskola ska anmäla 
detta skriftligt på särskild blankett senast en månad innan önskat datum. 

4.3 Inskolning 
Inskolning sker enligt överenskommelse med verksamheten och är avgiftsbelagd. 
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4.4 Barn på fritidshem 
Barn till arbetssökande har inte rätt till plats på fritidshem. Ingen uppsägningstid 
krävs. 
Barn till föräldralediga har inte rätt till plats på fritidshem. Uppsägningstiden är två 
månader. Vid återgång till arbete eller studier får barnet plats på fritidshem vid den 
skola barnet tillhör. 

4.5 Schema 
Ett aktuellt schema med vårdnadshavares arbetstid/studietid samt barnets 
placeringstid ska lämnas. Schemat gäller tillsvidare och ett nytt ska lämnas vid 
varaktiga förändringar. Tillfälliga förändringar meddelas endast till verksamheten. 
För barn med hemmavarande föräldrar lämnas vald placeringstid på 
schemablanketten vilket sedan gäller tillsvidare. 
Kontroll angående arbetstider kan göras hos arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

4.6 Vid vårdnadshavares sjukdom 
Vid vårdnadshavares sjukdom får ordinarie placeringstid behållas de första 14 
dagarna. Efter det erbjuds 15 timmar per vecka. Beroende på de faktiska 
omständigheterna kan tiden ökas efter överenskommelse med respektive rektor eller 
förskolechef. 

4.7 Vid graviditetspenning, föräldrapenning i samband med 
barns födelse samt stadigvarande aktivitets- och 
sjukersättning 

Barn erbjuds placering med 15 timmar per vecka. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 

5 Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats ska ske skriftligt. Uppsägningstiden för barn i 
förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem är två månader. Tiden räknas från den dag 
uppsägningen har kommit Kultur- och bildningsförvaltningen tillhanda. 
Avgift erläggs alltid under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller ej. Ett 
undantag gäller inom fritidshem: Vid arbetslöshet har barnet ej rätt till fritidshem. 
Uppsägningstid gäller ej. 
Om platsen inte utnyttjats under 30 dagar eller längre utan överenskommelse kan 
Lekebergs kommun säga upp platsinnehavaren. 

6 Avgifter 
Riksdagen beslutar om den maximala taxa som vårdnadshavare kan få betala för 
plats i barnomsorg. Se aktuella belopp i bilaga 1. 
Det yngsta placerade barnet räknas som ”barn ett”. 
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6.1.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten 
barn två: 2 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.2  Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.3  Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.4 Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

6.2 Avgift vid semester och andra avbrott 
Avgiften betalas månadsvis i efterhand vid 12 tillfällen per år. Den bör ses som en 
årsavgift, fördelad på 12 betalningstillfällen. Därför utgår avgift även om barnen, t.ex. 
på grund av föräldrarnas semester, är frånvarande en månad. Vid barns sjukdom mer 
än 30 dagar kan avdrag på avgiften ske för de dagar som överstiger 30 
dagarsgränsen. Avdraget sker inte per automatik utan måste begäras av 
vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. Kontakta barnomsorgshandläggaren för 
begäran om avdrag. 

6.3 Om man inte betalar avgiften 
Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet med kommunens riktlinjer. 
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6.4 Avgiftsgrundande inkomst 
6.4.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner, ensamstående 
Taxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta föräldrar jämställs i 
avgiftshänseende sammanboende, oavsett om de har gemensamt barn eller ej. 

6.4.2 Gemensam vårdnad med stadigvarande växelvis boende 
Avgift tas ut av båda vårdnadshavarna, d.v.s. delad faktura enligt ordinarie taxa. 
Avgiftsgrundade inkomst är respektive hushålls sammanräknade inkomst. 

6.4.3 Hur räknas inkomsten ut 
Avgiftsgrundande inkomst är familjens sammanlagda förvärvsinkomst före skatt och 
före eventuella avdrag för inkomstens förvärvande. 

6.4.4 Vad räknas som inkomst? 
Se inkomstblankettens baksida. 

6.4.5 Anmäl inkomstförändring 
Vårdnadshavare är skyldiga att lämna korrekta uppgifter om den avgiftsgrundande 
inkomsten samt omgående anmäla om inkomsten ändras. Inkomstuppgiftens 
riktighet kan kontrolleras gentemot Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna inte 
överensstämmer kan avgiftsnivån korrigeras i efterhand, med retroaktiva 
krav/återbetalningar som följd. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras avgift efter 
högsta inkomstklass. 
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7 Bilaga 1. 
Aktuell taxa gällande från 160101 

Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1313 1 362 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 875 908 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 875 908 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 875 908 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst på 43 760 45 390 
kr/månad
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §233

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§233 - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun samt indexreglering (KUB 16-676)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 
2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 390 kr/mån. Av den anledningen 
behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och 
bildningsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det 
av Skolverket fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 170101.

2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att dokumentet kompletteras gällande vilka rutiner och 
riktlinjer som finns för avstängning.

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 ärendet för beslut till nämnden.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 170101.

2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - 

(37901)
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - (37900)
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Tjänsteskrivelse 2016-11-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-664

Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fordringar 
2016
   

Ärendebeskrivning
Fordringar, med förfallodag den 31 december 2015 och äldre, är att betrakta som 
osäkra fordringar och ska därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock 
fortfarande aktuella och försök görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade. 

Avskrivningar avseende kultur- och bildningsnämnden uppgår till 42 651 kronor.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden avskriver specificerade osäkra fordringar avseende 
kultur- och bildningsnämnden uppgående 42 651 kronor.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §234

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§234 - Avskrivning av osäkra fordringar 2016 (KUB 16-664)
Ärendebeskrivning
Fordringar, med förfallodag den 31 december 2015 och äldre, är att betrakta som osäkra fordringar 
och ska därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock fortfarande aktuella och försök görs, 
att genom olika åtgärder få dem reglerade. Avskrivningar avseende kultur- och bildningsnämnden 
uppgår till 42 651 kronor.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden avskriver specificerade osäkra fordringar avseende kultur- och 
bildningsnämnden uppgående 42 651 kronor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fordringar 2016 - (37791)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-664-1)
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2016.11.16

Konsekvenser av förtätning av barn i förskolegrupperna

Nuläge: Idag har Lekebergs kommun ett resursfördelningssystem som bygger 
på antalet timmar barnen planeras gå i förskolan. Barn upp till och med tre år 
räknas x 1,5. Detta gör att grupperna kan ha olika många barn. I Hidinge kan 
en grupp ha 10 småbarn och vara fullbelagd medan det i Mullhyttan kan 
krävas 15 småbarn för att få ihop tillräckligt många timmar. För barn mellan 1-
3 år ligger grupperna på mellan 10-15 barn och för barn mellan 3-5 ligger 
gruppstorleken mellan 15-23. På 1-5 årsavdelningar har vi mellan 14-21 barn.  
I Mullhyttan och Hidinge har vi ansökt, och beviljats, ett statsbidrag för att 
kunna minska- eller behålla gruppstorleken. I Fjugesta har detta inte varit 
möjligt då vi saknar lokaler att fördela barnen i. Detta har lett till en ojämlik 
förskola i kommunen avseende barngruppernas storlek och det är framför allt 
där vi har de största grupperna.

Skolverkets syn: Regeringen gav Skolverket ett uppdrag att återinföra 
riktmärket för barngruppernas storlek i förskolan. Rapporten blev klar under 
våren och finns att läsa på deras hemsida under namnet Rapport 433/2016 ” 
Barngruppernas storlek i förskolan”. Kartläggningen grundar sig på:

 Vetenskapliga undersökningar och konferensbidrag av främst svensk 
empiri.

 Systematiskt beprövade, utvärderade och dokumenterade studier.
 Utvärderingar, kvalitetsgranskningar eller motsvarande som är 

framtagna av statliga, kommunala eller enskilda huvudmän.
 I vissa fall, relevanta utvärderingar från organisationer.

I rapporten drar man följande slutsatser och ger förslag på fyra indikatorer 
som man som huvudman bör beakta när man planerar för barngruppers 
storlek i förskolan. 

Slutsatser
”Avslutningsvis vill vi lyfta fram att litteraturgenomgången, utan att exakt defi-niera 
vad som är en liten respektive stor grupp, visar att en liten grupp med få vuxna är 
bättre än en stor grupp med många vuxna. Antalet barn i gruppen är en tyngre 
kvalitetsfaktor än personaltäthet samtidigt som antalet barn och per-sonaltäthet alltid 
bör relateras till varandra och till personalens kompetens. För att förskolor ska kunna 
genomföra en verksamhet med högsta kvalitet som syftar till att ge alla barn en 
likvärdig start i livet och förutsättningar att komma förberedda till skolan, krävs en 
större andel utbildade förskollärare med hög kompetens i en fungerande arbetsmiljö. 
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Det är inte självklart att något färre barn i grupperna ger förhöjd kvalitet. 
Forskningsresultaten visar att strukturella förutsättningar och arbetslagets kompetens 
är ömsesidigt beroende av varandra. För att goda villkor ska kunna skapas för barn 
att lära i linje med läroplanens intentioner, behöver förskollärare kunna arbeta med 
ett fåtal barn åt gången under en längre tid på dagen, för att kunna fördjupa olika 
innehåll. Samtidigt behöver arbetslaget kompetens för att arbeta målrelaterat. Fysiska 
utrymmen som är anpassade efter antalet barn och vuxna blir då en viktig 
kvalitetsfaktor, liksom möjligheten att dela in barnen i mindre grupper under hela 
dagen. Viktigt blir också gruppernas sammansättning när det gäller ålder, kön, 
etnicitet samt barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Forskningen visar att det 
är komplext att definiera vad en liten respektive stor barngrupp är. Flera 
samverkande faktorer avgör bedömningen och upplevelsen av antalet barn i gruppen. 

Dessa faktorer är:                                                                     
 • förskolans socioekonomiska upptagningsområde,                                          
• förskolans lokaler,                                                                                             
• antal barn i gruppen,                                                                                        
• personaltäthet,                                                                                                  
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet, 
• barn med annat modersmål än svenska,                                                                            
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling,                                                                   
• arbetslagets utbildning och kompetens                                                            
• innehåll och aktiviteter.                                                                               
Faktorerna och hur de samspelar med varandra påverkar förskolans kvalitet och hur 
många barn det kan vara i gruppen för att den ska fungera. Om faktorerna på något 
sätt inte samverkar kan arbetslaget och barnen uppleva gruppen som liten, stor eller 
för stor. Ett riktmärke för barngruppers storlek i förskolan bör anpassas efter barnens 
ålder (1–3 år och 4–5 år) och relateras till ett antal indikatorer. 

Förslag till indikatorer
Kompetens: Om arbetslaget består av få förskollärare som saknar specifik yrkes- och 
ämneskompetens behöver det vara färre barn i gruppen. Personaltäthet relaterat till 
antal: En bibehållen personaltäthet knuten till barns vistelsetid under hela dagen. Om 
personaltätheten inte kan upprätthållas behöver det vara färre barn i gruppen. 
Barngruppens sammansättning: Om gruppen inte fungerar på grund av obalans i 
sammansättningen behöver det vara färre barn i gruppen. Den fysiska miljön: 
Förskolans rum bör vara anpassade till antalet barn och vuxna för att kunna bedriva 
en verksamhet utifrån läroplanens mål och intentioner. 

Om utrymmena begränsar villkoren för detta, behöver det vara färre barn i gruppen. 
Om samtliga faktorer inom och mellan indikatorerna samverkar optimalt, kan det 
vara fler barn i gruppen”. (citat från Rapport 433/2016 Skolverket)

Det Skolverket kom fram till angående ett riktmärke var alltså att det inte går att 
fastställa hur många barn det ska vara i varje grupp utan att ta hänsyn till de olika 
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indikatorerna. Men man säger att riktmärket för de yngre ska vara 6-12 barn och för 
de äldre 9-15.

Konsekvenser av att förtäta ytterligare kan innebära att:

 barns möjlighet att lära och utvecklas enligt läroplanens intentioner 
minskar, då pedagogerna tvingas välja bort visst innehåll och vissa 
aktiviteter,

 barns delaktighet och inflytande minskar,
 barns säkerhet försämras, risken för olyckor ökar,
 den fysiska miljön sätter begränsningar beroende på hur många barn 

som kan vistas i samma lokal,
 miljöpsykologisk-forskning visar att stora barngrupper leder till ohälsa, 

stress och en ohälsosam miljö för både barn och vuxna,
 antalet relationer att förhålla sig till ökar och leder till ökade 

svårigheter för barnen att knyta an till de vuxna vilket i sin tur leder till 
en känsla av otrygghet,

 många barn i gruppen innebär höga ljud- och bullernivåer.
 de yngsta barnen och barn med särskilda behov behöver mer omsorg 

och uppmärksamhet och att de riskerar att inte få detta,
 barns ökade vistelsetid i förskolan ses som en riskfaktor då 

personaltätheten är lägre under delar av dagen,
 personalens möjlighet att utföra sitt uppdrag enligt läroplanens 

intentioner minskar med en känsla av otillräcklighet och stress som 
följd och som i sin tur innebär risk att sjukskrivningar ökar.

Förskolecheferna                 
gm. Inga-Lill Friberg Pettersson
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Planering lokaler inför läsåret 2017 - 2018

Aktivitet ansvarig månad
nov nov dec dec jan jan feb feb mar mar

planering, alternativ,
konsekvenser

lednings-
grupp

samtal, planering med
ledningsgrupp/personal
:elevgrupper,bussar

rektor,
förskolechef kub 6/12

information: personal i
verksamheten, måltid,
lokalvård, vaktmästare

rektor,
förskolechef

information: föräldrar,
kub

rektor,
förskolechef

planering av: inredning
lokaler, it, utemiljö,
inköp, flytt

personal

information föräldrar:
grupper organisation,
övergångsplan

rektor,
förskolechef

beställlningar, inköp
kontakter för åtgärder

personal,
chef

samverkan, inflytt,
iordningställande: inne
och utemiljön

ledning
personal,
vaktmästare
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Möte kring lokal för Sfi 16-11-10

Genomgång av alternativ inför läsåret 17-18
1. Använda samma lokaler som läsåret 16-17.
Elevantalet 7-9 ökar inte. Ökning av sfi studerande är svårbedömd.

Reflektioner:
Hur kan de lokaler som finns nu förbättras?
Lärare som är ansvarig för sfi får ge förslag när det gäller inköp och annat som kan 
behövas. Kan skärmväggar behövas? Hur skapas en bra studiemiljö?
Kan korridoren avgränsas med vägg?
I korridoren utanför finns många elevskåp. Skåpen är troligtvis för många för att 
kunna flyttas. Det kan också påverka brandutrymning.

Åtgärder:

 Använda no-salen under språkvalet för en mindre språkgrupp. Diskutera med 
lärare om annan möblering är önskvärd och fungerande för no. Andra 
åtgärder: kall sal.

 Ett grupprum används under läsåret 16-17 för språkvalet. Här behöver man 
titta över ventilation och om något annat behöver åtgärdas. Grupprummet 
används av 12 elever + lärare.

 Finns det möjlighet att vid några tillfällen eftermiddagstid använda 
grupprummet för sfi om antalet elever i sfi ökar? 

2. Använda paviljongen för sfi
Fördelar:
I paviljongen finns många smårum och ett större allrum.
Närhet finns till skolan för lärare vid rast. 
Nackdelar: 
Dbv kan inte vara kvar i och med att många vuxna kommer till gården. 
Åtgärd: öppna för dörr från gaveln.

3. Lindens samlingssal
De negativa konsekvenserna överväger.

 Enda samlingssalen i Fjugesta låses upp dagtid. 
 Ensamarbete för lärare
 Undanplockning varje dag

Annika Molin, Anna-Karin Mangsbo Sammanställning: Anna-Karin M
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Justering av rapportering 
gällande kränkande 

behandling eller trakasserier 
för perioden augusti – 

september 2016
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KUB 16-489
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Dnr: KUB 16-489

Tjänsteskrivelse – Justering av rapportering gällande 
kränkande behandling eller trakasserier för perioden 
augusti – september 2016
   

Ärendebeskrivning
I den rapportering gällande trakasserier och kränkande behandling för perioden 
augusti och september 2016 rapporterades 10 utredningar som gällde oktober 2016. 
Då en felaktigt rapporterats in för perioden som egentligen gällde oktober justeras 
redovisningen.
De inkomna rapporterna för augusti och september är 9 stycken fördelade på Hidinge 
skola, Tulpanens skola, Lekebergsskolan 7-9 samt Mullhyttans skola. Från 
kommunens förskolor samt Lekebergsskolan 4-6 finns inget att rapportera.

Sammanställning av inkomna rapporter
Hidinge skola
En misstanke om trakasserier har inkommit från Hidinge skola. 

Tulpanens skola
Från Tulpanens skola har en utredning gällande kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. Rektor har gjort bedömningen att eleven har utsatts för 
kränkande behandling.

Lekebergsskolan 7-9 
Totalt 6 utredningar och beslut gällande kränkande behandling eller trakasserier 
inkommit. I fem av fallen har rektor gjort bedömningen att eleven blivit utsatt för 
kränkande behandling/trakasserier. I ett ärende har rektor gjort bedömningen att 
eleven inte har blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier.

Mullhyttans skola
Från Mullhyttans skola har en rapport om kränkande behandling eller trakasserier. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den justerade rapporteringen av kränkande 
behandling eller trakasserier för perioden augusti – september 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KUB 16-489

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §235

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§235 - Justering av rapportering gällande kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden augusti – september 2016 (KUB 
16-489)
Ärendebeskrivning
I den rapportering gällande trakasserier och kränkande behandling för perioden augusti och 
september 2016 rapporterades 10 utredningar som gällde oktober 2016. Då en felaktigt rapporterats 
in för perioden som egentligen gällde oktober justeras redovisningen. De inkomna rapporterna för 
augusti och september är 9 stycken fördelade på Hidinge skola, Tulpanens skola, Lekebergsskolan 7-9 
samt Mullhyttans skola. Från kommunens förskolor samt Lekebergsskolan 4-6 finns inget att 
rapportera.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den justerade rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden augusti – september 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Justering av rapporteringen gällande kränkande behandling eller 

trakasserier för perioden augusti – september 2016 - (37804)
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Rapportering av kränkande 
behandling eller trakasserier 

för perioden 161001 till 
161128

14

KUB 16-605
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Tjänsteskrivelse 2016-12-05 1 (2)

Dnr: KUB 16-605

Klicka här för att skriva ärenderubrik.
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande 
behandling och trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och 
beslut kring en sådan händelse utreds och gör därefter en bedömning om barnet 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier.

För perioden har 13 rapporteringar inkommit från samtliga skolor i kommunen, 
Mullhyttan skola, Lekebergsskolan 4-6 och 7-9, Hidinge skola, Tulpanens skola samt 
Lekebergs gymnaiseskola. Från förskolorna i Lekebergs kommun finns inget att inget 
att rapportera.

Sammanställning av inkomna rapporter

Mullhyttans skola

Mullhyttans skola har en rapport gällande kränkande behandling eller trakasserier 
inkommit. Kränkningen gäller elev som kränker personal och rektor har bedömt att 
personalen blivit utsatt för kränkning. Åtgärder planeras och ärendet är ej avslutat.

Hidinge skola

För Hidinge skola har fem rapporter gällande kränkande behandling eller trakasserier 
inkommit. Samtliga rapporter gäller en och samma elev som utsatt andra elever. 
Rektor har bedömt att eleverna har blivit utsatta för kränkande behandling. Åtgärder 
planeras i samtliga ärenden och ärendena är avslutade. 

Lekebergsskolan 7-9

Från Lekebergsskolan 7-9 har tre rapporter gällande kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. I samtliga fall har rektor bedömt att eleverna har blivit utsatta 
för kränkande behandling. Åtgärder är planerade och samtliga ärenden är ej 
avslutade.

Lekebergsskolan 4-6

Från Lekebergsskolan 4-6 har två anmälningar om misstänkt kränkande behandling 
eller trakasserier inkommit. Utredningar är pågår. 
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Dnr: KUB 16-605

Tulpanens skola

Från Tulpanens skola har en anmälning om misstänkt kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. En utredning är påbörjad.

Lekebergs gymnasieskola

Från Lekebergs gymnasieskola har en rapport gällande kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. Rektor har bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. Åtgärder är planerade och ärendet avslutat.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 161001 till 161128.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §236

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Page 2 of 3Page 237 of 252



Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§236 - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier 
för perioden 161001 till 161128 (KUB 16-605)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. 
För perioden har 13 rapporteringar inkommit från samtliga skolor i kommunen, Mullhyttan skola, 
Lekebergsskolan 4-6 och 7-9, Hidinge skola, Tulpanens skola samt Lekebergs gymnaiseskola. Från 
förskolorna i Lekebergs kommun finns inget att inget att rapportera.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller trakasserier 
för perioden 161001 till 161128.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden 

161001 till 161128 - (37411)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-1)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-3)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-4)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-5)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-6)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-7)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-9)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-10)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-11)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-12)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-13)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-605-14)
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Rapportering av ogiltig 
frånvaro för perioden oktober 

2016

15

KUB 16-628
   

Page 239 of 252



Tjänsteskrivelse 2016-11-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-628

Tjänsteskrivelse – Rapportering v ogiltig frånvaro för 
perioden oktober 2016
   

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till 
nämnden, enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15.

För perioden oktober 2016 har inga rapporter gällande ogiltig frånvaro inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för 
perioden oktober 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-11-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-11:10 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §237

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-28

Datum för överklagan 2016-12-22 till och med 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-11-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§237 - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden oktober 2016 
(KUB 16-628)
Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till nämnden, enligt 
beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15. För perioden oktober 2016 har inga rapporter 
gällande ogiltig frånvaro inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden oktober 
2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden oktober 2016 - (37549)
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REdovisning av synpunkter och 
klagomål för perioden 161015 

till 161123

19

   

Page 244 of 252



FrÅn: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: VB: Pulkabacke?
Datum: 2016-10-18 15:37:50

Mailkonversation till nytt ärende.
Tack!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 18 oktober 2016 15:37
Till: 'Suz .' <suzette@live.se>
Ämne: SV: Pulkabacke?

Hej Suzette,

Tack för din synpunkt!

Lekebergs kommun har, som det ser ut nu, inga planer på att anlägga en pulkabacke.
Tyvärr.

Välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Suz . [mailto:suzette@live.se]
Skickat: den 17 oktober 2016 14:41
Till: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Ämne: SV: Pulkabacke?

Ok det var synd. Kanske vore en idé för kommunen att anlägga en pulkabacke? Jag tror i alla fall att det skulle vara
uppskattat. Alla har ju inte möjlighet att åka iväg till Ånnaboda.

Mvh Suzette

Från: Daniel Eriksson [mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se]
Skickat: den 17 oktober 2016 14:29
Till:suzette@live.se
Ämne: SV: Pulkabacke?

Hej Suzette,

Tack för ditt mail!

Tyvärr finns ingen pulkabacke i Fjugesta.
Däremot finns en fin pulkabacke i Ånnaboda (www.annaboda.se) som ligger drygt 2 mil härifrån. Det tar ca 30 min
att köra bil dit.

(Klicka här för karta: https://www.google.se/maps/dir//%C3%85nnaboda+Storstensh%C3%B6jden,+
%C3%85nnaboda+320,+719+41+Garphyttan/@59.3368043,14.9408504,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!
1s0x465c6840a996c555:0x6ac1075c32b90a4a!2m2!1d14.9430391!2d59.3368043

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 17 oktober 2016 08:20
Till: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
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Ämne: VB: Pulkabacke?

Från: Suz . [mailto:suzette@live.se]
Skickat: den 15 oktober 2016 10:14
Till: Information Lekeberg
Ämne: Pulkabacke?

Hej

Funderar bara inför vintern på om det finns någon pulkabacke i Fjugesta och var man i så fall hittar den?
Kan inte hitta någonting om det på internet.

Tack på förhand
Suzette
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: VB: SV: tvåspråkig förskola?
Datum: 2016-10-26 11:08:20

Från: Ann-Sofie Hedengren [mailto:hedengrenskan@hotmail.com]
Skickat: den 26 oktober 2016 10:32
Till: Ewa Möller
Ämne: Re: SV: tvåspråkig förskola?

Hej
Tack för svar.
Jag tolkade från en pedagog att alla barnen lärde sig Arbabiska,tränade sånger
och ord etc. Detta villa jag ställa mig emot, mitt barn skall inte lära sig Arbabiska
på förskolan. Det är det ju vill komma fram till. Självklart är ord och andra kulturer
viktigt men inte övervägande träning från ett och samma språk som gör att det
påverkar hans utveckling i språket.
Mvh Ann-Sofie

Skaffa Outlook för Android

On Wed, Oct 26, 2016 at 10:27 AM +0200, "Ewa Möller"
<ewa.moller@lekeberg.se> wrote:

Hej Ann-Sofie, jag har nu pratat med personalen och kikat runt på förskolan. Jag har lite
svårt att förstå din oro, förskolan är inte tvåspråkig, alla barn och vuxna pratar svenska
med varandra. Dock har vi två barn med annat modersmål.
I vår läroplan står det att

· Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att
lära

· Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon
anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar
och levnadssätt.

· Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i
förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje
människa oavsett bakgrund.

· Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn
med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
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· Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för
den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla
kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka
till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.

Att vi har ord skrivna på både svenska och arabiska är ett sätt att visa för barnen hur det
skrivna språket kan se ut, ett led i att lära sig kommunicera, samt för att bekräfta de
arabisk talande barnens modersmål. Vi har även haft engelskspråkiga barn, vars
modersmål som vi har bejakat genom att lära engelska sånger t.ex.
Hoppas att den information jag gett kan ge dig en större förståelse för hur vi arbetar på
förskolan.
Önskar du mer information eller förtydligande är du välkommen att ta kontakt igen.

Från: Ann-Sofie Hedengren [mailto:Hedengrenskan@hotmail.com]
Skickat: den 20 oktober 2016 10:03
Till: Ewa Möller
Ämne: tvåspråkig förskola?

Hej Ewa

Jag har åsikter runt den tvåspråkiga kommunikationen på förskolan. Min son går
på Tulpanens förskola och sista tiden har skyltar med arabiska tecken dykt upp
överallt. Tidigare fanns en tavla med bokstäverna och det är inget bekymmer.
Men nu finns det mer eller mindre överallt och jag anser att min 4 åring måste lära
sig svenska innan har lär sig andra språk, och att vi som föräldrar skall vara med
och ha åsikter om detta. Jag förstår att det finns regler om hemspråk, men inte
skall det påverka hela gruppen i den omfattningen? Detta måste vara något som
de barnen kan lära sig med en egen språkpedagog. Jag förstår om detta låter
trångsynt, men jag vill faktiskt inte att min son tror att detta är ett tvåspråkigt
land.

Med vänliga hälsningar / Ann-Sofie Hedengren
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FrÅn: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Badgruvan
Datum: 2016-11-18 16:44:12

Mailkonversation till diariet.

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 18 november 2016 16:43
Till: 'Stefan Elfors' <elfors49@hotmail.com>
Ämne: SV: Badgruvan

Hej Stefan,

Tack för att ni engagerar er!
Roligt att ni tycker att det blivit bra!

Grillplatsen under vatten:
Jag bad dem borra ut en ränna för vattnet när de var där och utförde de stora bergsjobben i somras, men utifrån
ditt mail verkar det inte ha hjälpt. Jag noterar det inför vårsäsongen.

Grillplatsen innanför staketet:
Det var ett val man gjorde när badgruvan etablerades för några år sedan. Tanken var då att den skulle ligga där
utifrån miljö och upplevelse bl.a. Självklart kan vi välja något annat idag. Jag vill fundera och tänka tillsammans
med mina kollegor. Jag gör en notering om det också.

Säkerhet:
Efter vårt senaste samtal så beställde jag hårdare fjädring. Leverantören har varit där och dragit åt. Det gjordes
direkt.
Jag har även fört samtalat om typ boxlås, men då kan resultatet bli att man inte kan ta sig in, t.ex. om man sitter i
rullstol, alt. bli instängd. Utifrån det valde vi att inte sätta in det.
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Jag förstår att det krävs en vakt när det är aktivitet/evenemang där. Oavsett vad vi gör så tror jag att det ändå
behövs. Det går ju att även låsa med kedja/hänglås, tänker jag, bara man kommer ihåg att ta bort det efteråt.
Tänker att man som arrangör behöver väga in det.

Jag vill att det ska vara säkert, tillgängligt och attraktivt. Allt samtidigt. Det är en utmaning i sig.

Ha en skön helg!
Hoppas ljusfesten var lyckad!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Stefan Elfors [mailto:elfors49@hotmail.com]
Skickat: den 17 november 2016 08:45
Till: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Ämne: Badgruvan

Hej Daniel

Hoppas allt är bra med dig.
Rita och jag promenerar ofta runt badgruvan och dess omgivning. Det har verkligen blivit ett lyft efter
insatserna som gjorts.
Jag har lite funderingar och tips på ytterligare förbättringar vad det gäller grillplatserna och grindarna.
- Den nord-västra grillplatsen ligger som bekant så gott som alltid under vatten och den är mer eller
mindre otillgänglig. Den kunde med fördel flyttas upp till den naturliga platån precis ovanför nuvarande
läge.
- Grillplatsen vid syd-västra hörnet ligger olämpligt innanför stängslet med de oskyddade klippkanterna
precis intill. Lämpligare plats kunde väl vara utanför stängslet på platån mellan det nuvarande läget och
den före detta toan.
- Grindarna borde förses med kraftigare fjädrar och högt placerade boxlås så att de blir självstängande och
självreglade och inte kan öppnas av nyfikna barnhänder. Vet att jag nämnt det här förut men jag ser det
som en viktig säkerhetsåtgärd.
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Kan nämna att jag under ljusfesten fick stå "vakt" vid grillplatsen som ligger innanför staketet. Det var en
hel del barn som skulle in genom grinden och "kolla". I mörkret var det svårt att se var klippstupet var.
Det kändes inte speciellt bra.

Det här var lite tips och idéer som du gärna får fundera över.

Ha det gott / Stefan

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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