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Politiskt organ Kultur- och bildningsnämnden 
  

Tid 2014-04-22 

  

Plats Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta 

  

 Ledamöter Ersättare 

Ordf. Håkan Söderman, (M) Andreas Aronsson (FP) 

1:e vice ordf. Jonas Hansen (KD)   

 Annica Zetterholm (C)  

 Jonas Hellberg (M)  

 Kenneth Hagström (S)  

 Minette Svensson (S)  

 Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  

 Eva Bonnevier (C), tjänstgörande 

ersättare 

 

 Agne Björlund (V), tjänstgörande 

ersättare 

 

   

Övriga Ewa Lindberg, förvaltningschef 

 Inger Sundblad, ekonomi, § 148 

 Agneta Birgersson, rektor, § 155 

 Anita Ladinek, rektor, § 155 

 Linda Kirrander, nämndsekreterare 

  

  

  

 

Ordförande  

 

________________________ 

 Håkan Söderman 

  

 

Justerare 

 

________________________ 

 Ing-Britt Fransson-Karlsson 

 

Nämndsekreterare 

 

________________________ 

 Linda Kirrander 
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-04-22 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-29 Datum för anslags nedtagande 2014-05-21 

    

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta 

Underskrift/anslaget av  
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Ärenden 
§ 146 - Val av protokolljusterare, tid och plats 4 

§ 147 - Anmälan av nya frågor och besvarande av frågor från föregående möte 5 

§ 148 - Ekonomisk uppföljning - januari- mars 2014 6 

§ 149 - Delegationsärenden Barn- och familjeavdelningen, gällande perioden 2014-

02-04 - 2014-03-26 (SoL) och 2014-01-01 - 2014-03-31 (LSS) 7 

§ 150 - Delegationsärenden för kultur- och bildningsförvaltningen redovisas till 

nämnd 2014-04-22 8 

§ 151 - Delegationsärenden - Val av nya delegationsärenden för redovisning till 

kommande nämnd 9 

§ 152 - Ogiltig frånvaro - Lekebergsskolan 7-9 10 

§ 153 - Rapportering av olovlig frånvaro till nämnden 2014-04-22 11 

§ 154 - Förvaltningschefen informerar 12 

§ 155 - Kvalitetsredovisning förskola, skola och fritidshem 2012/2013 13 

§ 156 - Förslag från Fjugesta Tennisklubb till Lekebergs kommun angående 

tennisbanor 14 

§ 157 - Synpunkt och klagomål angående Lekebergsskolan 7-9 15 

§ 158 - Ordföranden informerar 16 

§ 159 - Informationsärenden i pärm till nämnden 17 
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§ 146 - Val av protokolljusterare, tid och plats 
 

 

Val av protokollsjusterare: Ing-Britt Fransson Karlsson 

Justeringens tid och plats: Måndag 28 april, kl. 10.00, sekreterarens tjänsterum, 

Kommunhuset 
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§ 147 - Anmälan av nya frågor och besvarande av frågor 
från föregående möte 

 
 

Fråga att besvara från föregående möte:  

Hur tänker förvaltningen kring samarbeten mellan skolor och lokala företagare? 

 

Förvaltningschef redovisar svar från förvaltningen. Rektor på Lekebergsskolan 7-9 har haft 

kontakt med BRA-maskiner kring ett samarbete. Förslag finns exempelvis på att bjuda in 

representanter från företaget som kan hålla föreläsning för elever samt att skolan medverkar 

vid frukostmöte för att upprätta nätverk.  

 

Anmälan av nya frågor:  

Alliansgruppen undrar hur det fungerar med maten på skolorna. Äter barnen maten? 

Påverkar det skolresultaten om man inte äter? Är det någon skillnad från tidigare? Hur 

mycket mat kastas?  
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§ 148 - Ekonomisk uppföljning - januari- mars 2014 
 

Dnr KUB 14-83 

 

Ärendet föredras av ekonomi Inger Sundblad. 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk uppföljning för januari-mars 2014 för 

Kultur- och bildningsnämnden. 

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

 

 

Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning mars 14 KUB, rev. 14-04-11 

 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning jan-mars 14 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen, efter 

komplettering av handlingarna med helårsprognos. 

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen. 
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§ 149 - Delegationsärenden Barn- och familjeavdelningen, 
gällande perioden 2014-02-04 - 2014-03-26 (SoL) och 
2014-01-01 - 2014-03-31 (LSS) 

 
Dnr KUB 14-78 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella ärenden delegerade till Social och familjerättsteamet inom Barn- 

och familjeavdelningen under perioden 20140204-20140326 (SoL) samt för perioden 

20140101-20140331 (LSS). 

 
Förslag till beslut 
Kultur och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden för perioden 

2014-02-04 till 2014-03-26 resp. 20140101 till 20140331, enligt bilagor. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Delegationsärenden Barn- och familjeavdelningen under perioden 

20140204-20140326 (SoL) samt 20140101-20140331 (LSS), rev. 20140414 

 Delegeringslista Barn- och familjeavdelningen gällande perioden 2014-02-04 - 

2014-03-26 

 Delegationsärenden enligt LSS under perioden 140101 – 140331 

 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden för SoL för 

perioden 2014-02-04 till 2014-03-26, enligt bilaga. Ärendet kompletteras med 

delegationsärenden inom LSS till nämnden. 

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden för SoL för 

perioden 2014-02-04 till 2014-03-26 resp. 20140101 till 20140331, enligt bilagor. 
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§ 150 - Delegationsärenden för kultur- och 
bildningsförvaltningen redovisas till nämnd 2014-04-
22 

 
Dnr KUB 14-82 

 

Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden inom Kultur- och bildningsförvaltningen, redovisas i särskild handling.   
 
Förslag till beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden, enligt bifogad 

lista. 

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga - Redovisning av kultur- och bildningsförvaltningens delegationsärenden till 

nämnd 2014-04-22 

 Tjänsteskrivelse - Delegationsärenden för kultur- och bildningsförvaltningen 

redovisas till nämnd 2014-04-22 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut. 

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden enligt bifogad 

lista. 
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§ 151 - Delegationsärenden - Val av nya 
delegationsärenden för redovisning till kommande 
nämnd 

 
 

Beslut 

Inga nya ärenden väljs ut för redovisning till kommande nämnd. 
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§ 152 - Ogiltig frånvaro - Lekebergsskolan 7-9 
 

Dnr KUB 14-77 

 

Ärendebeskrivning 
Rapportering till nämnden sker enligt ”Rutiner vid ogiltig frånvaro i grundskolan” som 

nämnden beslutade om enligt § 15, 2012-03-27.  

Rektor för Lekebergsskolan 7-9 har lämnat in en frånvarorapport för en elev gällande 

februari och mars 2014.  
 
Förslag till beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporteringen från 

Lekebergsskolan 7-9, enligt bifogad handling. 

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga - Närvarorapport beträffande elev som inte fullgjort skolplikten 

Lekebergsskolan 7-9, rev. 140414 

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro 

 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut. 

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden  

1. godkänner redovisningen av rapportering från Lekebergsskolan 7-9, enligt 

bifogad handling.  

 

2. tydligare redovisning av ogiltig frånvaro ska ske 
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§ 153 - Rapportering av olovlig frånvaro till nämnden 
2014-04-22 

 
Dnr KUB 14-93 

 

Ärendebeskrivning 
Följande inrapportering av ogiltig frånvaro från kommunens skolor har inkommit till 

Kultur- och bildningsnämnden: 

Mulhyttans skola – rapporterar ingen olovlig frånvaro. 

Hidinge skola – rapporterar ingen olovlig frånvaro. 

Tulpanens skola och Lekebergsskolan 3-6 – rapporterar ingen olovlig fråvaro. 

Lekebergsskolan 7-9 – har inkommit med en rapport om ogiltig frånvaro, se ärende 14-77. 

 
Förslag till beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av olovlig frånvaro.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av olovlig frånvaro till nämnd 2014-04-22 

 Rapport - Olovlig frånvaro Hidinge skola 

 Rapport - Olovlig frånvaro Lekebergsskolan 3-6 och Tulpanens skola 

 Rapport - Olovlig frånvaro Mullhyttans skola 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut.  

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapportering av oglitig frånvaro.  
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§ 154 - Förvaltningschefen informerar 
 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Ewa Lindberg informerar nämnden kring pågående rekrytering av 

rektorer, minskat barnantal i förskolan, ökat behov av särskola, rekrytering av förstelärare, 

Matematiklyftet, revisionsgranskning av arbetet med ensamkommande barn samt 

vikariesituationen i skolan. 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 155 - Kvalitetsredovisning förskola, skola och fritidshem 
2012/2013 

 
Dnr 13KUB176 

 

Agneta Birgersson, rektor Lekebergsskolan 7-9, och Anita Ladinek, rektor 

Introduktionsprogrammet, redovisar sina kvalitetsredovisningar.  

 

Lekebergsskolan 7-9 meritvärde 2013 är 207,8 jämfört med länets 200,8 och rikets 213,8. 

Arbete sker med exempelvis normer och värderingar, att läraren är ledare i klassrummet, 

formativ bedömning och hur man arbetar med IT i undervisningen.   

 

Ärendebeskrivning 
Samtliga kommunala verksamheter inom förskola, skola och fritidshem har sammanfattat 

verksamhetsåret 2012/2013 i sina kvalitetsredovisningar.  

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

 

Beslutsunderlag 

 Kvalitetsredovisning 2012/2013 - Lekebergsskolan 7-9  

 Tjänsteskrivelse - Kvalitetsredovisning förskola, skola, fritidshem 2012/2013 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 156 - Förslag från Fjugesta Tennisklubb till Lekebergs 
kommun angående tennisbanor 

 
Dnr KUB 14-107 

 

Ärendet föredras av ordförande Håkan Söderman. 

 

Beslutsunderlag 

 Inkommen skrivelse till Lekebergs kommun från Fjugesta Tennisklubb 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över frågan och 

återkomma till nämnden i oktober med ett förslag. 
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§ 157 - Synpunkt och klagomål angående 
Lekebergsskolan 7-9 

 
Dnr KUB 14-87 

 

Ärendet föredras av ordförande Håkan Söderman. 

 

Beslutsunderlag 

 Synpunkt och klagomål angående Lekebergsskolan 7-9 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Beslut 
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 158 - Ordföranden informerar 
 

 

Ordförande Håkan Söderman informerar nämnden kring ärende gällande namnbyte av 

Vretalunds idrottsplats samt att det finns en oro från förälder kring strålning i skolan.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  
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§ 159 - Informationsärenden i pärm till nämnden 
 

 

- Statistik: Antal beslut per typ och månad samt Beslutade belopp per orsak och 

månad, gällande perioden 2014-02-04 – 2014-03-26 

 

- Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan (KUB 14-15) 

 

- Statsbidrag för omsorgs på obekväm tid (KUB 14-21) 

 

- Statsbidrag Matematiklyftet 2014/2015 (KUB 14-24) 

 

- Bidrag till upprättande av kulturmiljöprogram från Länsstyrelsen i Örebro län 

(13KUB221) 

 

- Fördelningstal från Migrationsverket 

 

- Viktiga datum under 2014, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

- Sveriges officiella folkbiblioteksstatisktik avseende verksamhetsåret 2013 

 

- Protokollsutdrag från KF: 

            § 3 - Prognosrapport nr 3, oktober 2013 

            § 4 - Åtgärder för ökad måluppfyllelse  

            § 5 - Organisationspolicy för Lekebergs kommun 

            § 6 – Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 

            § 7 - Måltidspolitiskt program för Lekebergs kommun 

            § 12 – Badplatsen Brogaland i Mullhyttan (13KUB67) 

 

- Överenskommelse/Migrationsverket 

Övergripande överenskommelse om mottagandet av asylsökande barn utan legal     

vårdnadshavare i Sverige, sk ensamkommande barn (13KUB228) 

 

- Överenskommelse om blandade platser – Överenskommelse om anordnande av 

boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn 

med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare (KUB 14-71) 

 

- Redovisning av delegationsärende: Granskning av kommunens beredskap avseende 

EKO-frågor - etik, korruption och oegentligheter (13KUB239) 

 

- Inkommen handling:  

Skrivelse ”Synpunkter - ang. Fritidsgården och Folkhälsogruppen” 
 

  

 

 

 


