
Kallelse 2019-01-29

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

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

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Marcelos Doverholt (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Pia Frohman (MP), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-01-29

1 – Ordförande öppnar mötet Föredragande Berth Falk 

Ärendebeskrivning

Ordförande Berth Falk öppnar första mötet för mandatperioden och hälsar nämnden välkomna.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-01-29

2 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Förslag: Justering sker 30/1, kl. 15.00.
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3 – Val till kultur- och bildningsnämndens 
arbetsutskott 2019-2022 
(KUB 19-1)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun ska 
kultur- och bildningsnämnden inrätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver 
beredas inför nämndens sammanträden.

Kultur- och bildningsnämnden väljer:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Andre vice ordförande

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till tre under mandatperioden 2019-2022

väljer följande:

Xx till ordförande

Xx till vice ordförande

Xx till andre vice ordförande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
 Inkommet förslag från majoriteten - val av arbetsutskott
 Inkommet förslag från oppositionen - Val av arbetsutskott
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4 – Val till Kommunala tillgänglighetsrådet 
2019-2022 
(KUB 19-3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för kommunala tillgänglighetsrådet ska Kultur- och bildningsnämnden utse en 
ledamot och en ersättare som representanter i rådet:

Kultur och bildningsnämnden väljer:
1. Ledamot
2. Ersättare

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden väljer:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022
 Inkommet förslag från majoriteten
 Inkommet förslag från oppositionen
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5 – Val till Sydnärkes ungdomsråd 2019-
2022 
(KUB 19-2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden ingår sedan maj 2018 att ingå i Sydnärkes ungdomsråd som är en 
plattform för dialog mellan politiker och unga. Förutom Lekeberg ingår även Laxå, Hallsberg, 
Askersund och Kumla i samarbetet.

Kultur- och bildningsnämnden väljer :
1. Representant
2. Ersättare

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden väljer:

1. Xx till representant
2. Xx till ersättare

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Sydnärkes ungdomsråd 2019-2022
 Inkommet förslag från majoriteten
 Inkommet förslag från oppositionen
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6 – Årsredovisning 2018 kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 19-15)

Föredragande Monica Skantz och 
Cecilia Berglöf 

Ärendebeskrivning

I beslutad MER-plan för 2018 fanns ett flertal mål och indikatorer beslutade tillsammans med en 
internbudget för nämndens olika ansvarsområden. Mål, indikatorer och ekonomiska resurser 
hänger ihop med det faktum att invånarantalet fortsätter att öka i kommunen, vilket tydligt 
påverkar verksamheterna inom Kultur- och bildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2018 för kultur- och bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Arsredovisning 2018 för Kultur- och bildningsnämnden)
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning kultur- och bildningsnämnden 2018
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7 – Kultur- och bildningsnämndens MER-
plan med internbudget 2019 
(KUB 18-349)

Föredragande Monica Skantz och 
Cecilia Berglöf 

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 212 821 tkr. Budgetramen är 
förstärkt med 9 402 tkr. I ramförstärkningen ingår en uppräkning för löneökningar, förändrade 
politiska arvoden, volymförändringar i förskola, grundskola och gymnasium samt en uppräkning för 
ökade hyreskostnader.

Efter några år av ständiga förändringar inom kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation går vi in i verksamhetsåret 2019 med stabila förutsättningar, vilket ger 
förutsättningar för hållbar och framgångsrik verksamhetsutveckling. Det innebär bland annat att 
förvaltningen, i en partsgemensam process, kommer arbeta för att säkra kompetensförsörjningen, 
arbeta vidare för en ökad miljökompetens i organisationen, arbeta för att minska matsvinnet och 
införa ett arbete enligt "Grön Flagg" på våra förskolor.

Med stöd från skolverket går vi in i ett treårigt projekt med syfte och mål att utveckla mottagande 
och undervisning till våra nyanlända barn och elever. Stödet riktar sig till huvudmannanivån. 
Systematiken kring skolornas planer mot kränkande behandling, utbildning till all personal gällande 
kränkande behandling och diskriminering samt förbättrade rutiner kring anmälan, utredning och 
åtgärder är ytterligare exempel på områden som förvaltningen kommer ta ansvar för.

Lekebergs bibliotek har renoverats och byggts ut under 2018 och kommer invigas i februari. Det nya 
biblioteket innehåller en utställningshall som skapar möjlighet för konstutställningar, 
författarbesök, sagostunder mm. Taxor och regler kring uthyrning av kommunala lokaler behöver 
ses över och revideras.

 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2019 för kultur- och bildningsförvaltningens 
verksamheter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 Kultur- och bildningsnämnden
 Bilaga 1 Fördelning personal grundskola
 Bilaga 2 Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial
 Bilaga 3 Internbudget 2019
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8 – Intern kontrollrapport 4 2018 
(KUB 18-44)

Föredragande Monica Skantz och 
Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 4.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 2018
 Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden
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9 – Internkontrollplan 2019 för Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 19-9)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar 2019 års internkontrollplan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden
 Intern kontrollplan  för Kultur- och bildningsnämnden 2019
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10 – Uppföljning av arbetsmiljöplan 2018 
(KUB 18-742)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats 
bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. 
Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse 
av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker 
kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala 
samverkansgruppen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljning av 2018 års arbetsmiljöplan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av arbetsmiljöplan 2018
 Arbetsmiljoplan 2018 Kultur- och bildning status
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11 – Arbetsmiljöplan 2019 för Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 19-40)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats 
bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. 
Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse 
av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker 
kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala 
samverkansgruppen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner 2019 års arbetsmiljöplan.

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljölan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöplan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden
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12 – Svar på medborgarförslag om 
utveckling av Lanna badgruva 
(KUB 18-906)

Föredragande Emma Godlund 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva inkom 2018-07-17 till Lekebergs kommun. 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till Kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande. Kultur- och bildningsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för 
framtagande av svar på förslaget.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar svar på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva
 Svar på Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva
 Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva
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13 – Läsårsförläggning 2019/2020 
(KUB 18-867)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Enligt skolförordningen 3:2-3 ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- 
och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska 
börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut ska beslutas av 
huvudmannen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar läsårsförläggningen 2019/2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Läsårsförläggning 2019/2020
 Läsårsförläggning för barn och elever 2019
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14 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 181201 till 
190118. 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden 20181201 till 20190118.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

181201 till 20190118

Sida 15 av 155



Kallelse 2019-01-29

15 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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16 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar perioden 181204 till 190122.

Delegationsbeslut
 KUB 18-38-52 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning enligt skollagen
 KUB 18-38-54 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning
 KUB 18-38-55 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 18-38-56 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 18-38-57 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 18-38-58 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 18-38-59 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 19-17-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning Lär-Kan
 KUB 18-38-60 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare
 KUB 18-38-61 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare
 KUB 18-1071-3 - Anmälan av delegationsbeslut - yttrande till barn och elevombudsmannen
 KUB 18-505-23 - Anmälan om delegationsbeslut - komplettering av yttrande till 

skolinspektionen

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 20190130.
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17 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar för kännedom till kultur- och bildningsnämnden för perioden 181204 till 
190122.

Lista på meddelanden
 KUB 18-1042-2 - Föreläggande om åtgärder på Sörgårdens förskola, dnr 2018-001785
 KUB 18-1049-1 - Fastställande av stadsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 

m.m, dnr 2016:1372
 KUB 18-349-4 - Protokollsutdrag - §79 KF MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
 KUB 18-1052-1 - Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

inom grundskolan
 KUB 18-1055-1 - Fråga angående barnpeng Solberga
 KUB 18-935-5 - §98 SON Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län

 KUB 18-1081-1 - Protokollsutdrag - §197 KS Utvecklingsmedel 2019
  - Protokollsutdrag - §86 KF Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Lekebergs kommun
  - Nyhetsbrev- Om mottagande och bosättning av nyanlända personer
 KUB 18-608-6 - Brevinnehåll - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Hidinge-

Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt)
 KUB 19-34-1 - Dokumentation från Sydnärke ungdomsråd Dialogmöte 1, 2018-11-29
  - Information om ny politisk organisation från Region Örebro Län
  - Missiv - Information om ny politisk organisation från Region Örebro Län
  - Epost - Information om ny politisk organisation från Region Örebro Län

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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18 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Protokoll från möte med samverkansgruppen från 2019-01-22.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2019-01-28 11.10.02
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Val till kultur- och 
bildningsnämndens 

arbetsutskott 2019-2022

3

KUB 19-1
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Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (1)

Dnr: KUB 19-1

   

Tjänsteskrivelse - Val till kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022

Ärendebeskrivning
Enligt det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun ska kultur- och bildningsnämnden inrätta ett arbetsutskott för 
beredning av ärenden som behöver beredas inför nämndens sammanträden.

Kultur- och bildningsnämnden väljer:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3.  Andre vice ordförande 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till tre under mandatperioden 
2019-2022

2. väljer följande:
 Xx till ordförande
 Xx till vice ordförande
 Xx till andre vice ordförande

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander

Handläggare
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Inkommet förslag från majoriteten - val av 
arbetsutskott

Majoriteten har inkommit med följande förslag gällande val av arbetsutskott för 
Kultur- och bildningsnämnden:

1. Ordförande: Berth Falk
2. Vice ordförande: Annica Zetterholm
3. Andre vice ordförande: -
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Inkommet förslag från oppositionen - Val av 
arbetsutskott

Oppositionen har inkommit med följande förslag gällande val av arbetsutskott för 
kultur- och bildningsnämnden: 

Andre vice ordförande: Pia Frohman
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4
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Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (1)

Dnr: KUB 19-3

   

Tjänsteskrivelse - Val till Kommunala 
tillgänglighetsrådet 2019-2022

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för kommunala tillgänglighetsrådet ska Kultur- och 
bildningsnämnden utse en ledamot och en ersättare som representanter i rådet:
 
Kultur och bildningsnämnden väljer:
1. Ledamot
2. Ersättare

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden väljer:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander
Handläggare
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Inkommet förslag från majoriteten

Majoriteten har inkommit med förslag gällande ledamot till kommunala 
tillgänglighetstrådet:

Ledamot: Christina Kareliussen
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Inkommet förslag från oppositionen

Oppositionen har inkommit med följande förslag gällande val av ersättare till 
kommunala tillgänglighetsrådet:

Ersättare: Elin Nilsson

Sida 27 av 155



Val till Sydnärkes ungdomsråd 
2019-2022

5

KUB 19-2
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Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (1)

Dnr: KUB 19-2

   

Tjänsteskrivelse - Val till Sydnärkes ungdomsråd 2019-
2022

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden ingår sedan maj 2018 att ingå i Sydnärkes ungdomsråd 
som är en plattform för dialog mellan politiker och unga. Förutom Lekeberg ingår 
även Laxå, Hallsberg, Askersund och Kumla i samarbetet.

Kultur- och bildningsnämnden väljer :
1. Representant
2. Ersättare

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden väljer:

1. Xx till representant
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander
Handläggare

Sida 29 av 155



2019-01-22 1 (1)

Inkommet förslag från majoriteten

Majoriteten har inkommit med följande förslag till val av representant till Sydnärkes 
ungdomsråd:

1. Berth Falk
2. Ersättare: -
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Inkommet förslag från oppositionen

Oppositionen har inkommit med följande förslag gällande val till Sydnärkes 
ungdomsråd:

Ersättare: Pia Frohman
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Årsredovisning 2018 kultur- 
och bildningsnämnden

6
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Måluppfyllelse 

Förskolan 

Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Intervjuer med förskolornas 5-åringar genomfördes i maj 2018 och under hösten har 
en förskola ställt samma frågor för att ha ett material att kunna jämföra med. 
Resultatet visar att 93 % av barnen upplever att de är en del av en god och 
utvecklande lärmiljö. 

Mullhyttans skola  

Elevernas kunskapsresultat åk 3 vårterminen 2018 

I åk 3 hade vi under vårterminen 2018 totalt 24 elever. Fyra av dem deltog inte i de 
nationella proven och en elev hade nyligen flyttat upp till åk 4. De fyra elever som 
inte deltog i de nationella proven har haft extra anpassningar och särskilt stöd och 
har utvecklats inom ramen för de anpassningar som gjordes. I övrigt deltog 19 elever. 
Av dem klarade 18 elever proven helt. En elev klarade 7 av 9 moment men bedömdes 
ändå nå målen. 

Elevernas kunskapsresultat åk 6 vårterminen 2018 

Av de 11 elever som slutade åk 6 vårterminen 2018 hade 8 elever godkända betyg i 
alla ämnen. Två elever var inte godkända i ett ämne var. Det ena var i historia och det 
andra var i idrott och hälsa. En elev hade anpassad studiegång. 

Elevernas kunskapsresultat åk 6 höstterminen 2018 

Av 16 elever hade två elever vid höstterminens betyg inte nått målen i svenska men 
bedöms vara på god väg. I matematik har vi en elev som har en bra bit kvar till målen. 
I engelska är det två elever som inte nått målen. I språkvalet är det två elever som 
bedömts inte nått målen. I ämnet idrott och hälsa är det 5 elever som inte visade 
godkända sim-kunskaper vid höstterminens betyg. 

Hidinge skola 

Elevernas kunskapsresultat åk 3 vårterminen 2018 

72,5 % av eleverna i åk 3 klarade alla delprov i nationella prov i svenska. 65 % av 
eleverna klarade alla delprov i nationella prov i matematik. Bedömningstester i åk 3 
höstterminen 2018 visar att det inom matematik är främst tallinjen samt 
problemlösning som eleverna har svårt för. Inom svenska är det i läsförståelse och 
stavning som resultaten är låga. 

Elevernas kunskapsresultat åk 6 vårterminen 2018  

Andelen elever som är godkända i svenska vårterminen 2018 är 95 % 

Andelen elever som är godkända i matematik vårterminen 2018 är 95 % 

Andelen elever som är godkända i engelska vårterminen 2018 är 95 % 

Elevernas kunskapsresultat åk 6 höstterminen 2018  
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Andelen elever som är godkända i svenska höstterminen 2018 är 100 % 

Andelen elever som är godkända i matematik vårterminen 2018 är100 % 

Andelen elever som är godkända i engelska vårterminen 2018 är 87 % 

Tulpanens skola 

Elevernas kunskapsresultat åk 3 vårterminen 2018 

Vårterminens resultat av nationella proven visar att de satsningar som gjorts på 
gruppnivå och individnivå gett mycket goda resultat. Två exempel på resultat från 
nationella proven: 

förmåga att skriva faktatexter - 98 % måluppfyllelse 

skriftliga räknemetoder - 99 % måluppfyllelse 

Lekebergsskolan 4-6 

Elevernas kunskapsresultat åk 6 vårterminen 2018  

Andelen elever som är godkända i alla ämnen vårterminen 2018 är 83,7 %. 
Meritvärdet är 220 poäng. 

Särskolan 

Elevernas kunskapsresultat vårterminen 2018 

Elever i grundsärskolan undervisas enligt grundsärskolans kursplan och/eller utifrån 
träningsskolans ämnesområden. En del av eleverna undervisas även utifrån delar av 
grundskolans läroplan, för att de i vissa områden befinner sig på den kunskapsnivån. 

Läsåret 2017/2018 hade vi två elever i ålder för betyg varav en elev läste 5 ämnen 
enligt grundskolans läroplan. Båda eleverna har lyckats bra med sina prestationer. 
Flera elever har haft extra anpassningar och åtgärdsprogram, som varit bärande i 
planeringen av arbetet med kunskaper och lärande. 

Mycket arbete har varit i projektform, vilket är lärorikt för våra elever. Uppföljning av 
extra anpassningar och åtgärdsprogram har genomförts kontinuerligt i alla grupper. 

Lekebergsskolan 7-9 

Elevernas kunskapsresultat åk 9 vårterminen 2018  

Betygsresultatet för åk 9 vårterminen 2018 har sänkts jämfört med föregående års 
resultat. Eleverna i åk 9, vårterminen 2017, uppvisade ett synnerligen starkt resultat 
som gjorde att vi kunde mäta oss med de bästa skolorna i landet. Årets resultat är 
lägre men ligger något över snittet för länet. Dock är det viktigt att ta i beaktande att 
vårterminen 2018 är det första gången som de nyanlända elevernas resultat slår 
igenom i statistiken för åk 9. Skulle dessa elever räknas bort är resultaten väl i paritet 
med det genomsnittliga meritvärdet för toppnoteringen vårterminen 2017. Av de 13 
nyanlända eleverna som fick betyg vårterminen 2018 klarade ingen elev betyg i alla 
ämnen eller behörighet till yrkesprogram. Terminsbetygen höstterminen 2018 visar 
att 50 % av eleverna i årets årskurs 9 inte klarar betyg i alla ämnen. 67 % av eleverna 
är behöriga till ett yrkesprogram. 

Gymnasiet 

Elevernas kunskapsresultat vårterminen 2018 
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Introduktionsprogrammet individuellt val 

Tre elever har gått vidare till nationellt program. 

Språkintroduktionsprogrammet 

En elev från SPRI har gått vidare till Nationellt program, övriga har som mål att bli 
behöriga till gymnasieskolan eller Komvux under vårterminen 2019. 

Vuxenutbildning 

Elevernas kunskapsresultat vårterminen 2018 

Eleverna på SFI arbetar i huvudsak individuellt med handledning av pedagogerna. 
Under 2018 har det individualiserade arbetet underlättats av tillgången till det 
digitala läromedlet Unis, eftersom det bistår med självrättning och inbyggd ordbok 
och därmed gör det lättare för eleverna att jobba på egen hand. Det finns 
huvudsakligen två institutioner på SFI, en för elever med kort eller ingen 
skolbakgrund som jobbar med kurs A (studieväg 1) och en där grupperna är blandade 
från kurs B till kurs D (studieväg 2 och 3). Utöver det kan nämnas att det finns 
studenter som har kommit en bra bit i muntlig interaktion men som är nybörjare i att 
läsa och skriva, såväl som studenter som har god läs- och skrivförmåga men som på 
grund av bristande socialt umgänge (t.ex. avsaknad av arbete eller praktikplats) är 
begränsade muntligt. 8 elever har klarat D-kursen under året vilket är en 
förutsättning för att dessa elever ska kunna gå vidare till utbildningar inom Komvux. 
Total har 43 betyg satts i de olika SFI-kurserna under 2018. 

55 kommuninvånare har studerat inom Komvux det gångna år. De läser allt från 
enstaka kurser till kompletta gymnasieprogram. Eftersom alla har rätt att läsa in 
gymnasiebehörigheten och särskild behörighet har intresset för 
gymnasieutbildningar ökat den senaste tiden, att döma av besöksfrekvensen hos 
studie- och yrkesvägledaren. De flesta bedriver distansstudier och de som inte gör 
det studerar företrädesvis på Komvux i Örebro. Inom det regionala Yrkesvux har 33 
elever deltagit i utbildningarna under 2018. De flest genomför utbildningarna och 
avhoppen är få. Dock är möjligheterna till uppföljning bristfällig när det gäller studier 
i andra kommuner men det pågår ett förbättringsarbete som förhoppningsvis blir 
klart under våren 2019. 

Kultur och fritid 

Beskrivning av kultur och fritidsavdelningens måluppfyllelse  

Antal besök och lån på biblioteket har minskat under 2018, vilket hänger samman 
med bibliotekets ombyggnad. 

  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förskolan 

Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Resultatet 2018 har sjunkit något jämfört med 2017. Det kan bero på flera faktorer, 
till exempel ett förändrat nyckeltal, vilket innebär fler barn per pedagog, vakans på 
en förskolechefstjänst samt ett ökat barnantal och brist på vikarier. Ett lägre resultat 
kan också bero på en ökad kunskap och medvetenhet hos pedagogerna, vilket gör att 
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de vågar och kan granska sin egen roll och verksamhet mer kritiskt. Som 
förskolechefer ser vi detta som en följd av ett långsiktigt arbete med kollegialt 
lärande, nätverksträffar och fokus på professionalitet. 

Mullhyttans skola 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen i åk 3 vårterminen 2018  

Den resultatmässiga jämförelsen med tidigare år visar inga stora skillnader. Det som 
skiljer är att det är fler elever med läs-och skrivsvårigheter samt att det i denna klass 
finns två elever som gått en kort tid i klassen. Då vi sett en mycket god 
kunskapsutveckling i klassen resulterade det i en fortsättning med samma klasslärare 
i åk 4, för att upprätthålla kontinuiteten i undervisningen till eleverna. 

Under vårterminen 2018 tillsattes en extra pedagog till klassen utifrån behov av 
särskilt stöd till enskild elev. Det vi kan se är att det extra stöd som funnits i klassen 
har förbättrat möjligheten för läraren att verkställa adekvata anpassningar till var och 
en av eleverna. Det har gett ett positivt resultat både kunskapsmässigt och socialt. 

2019 kommer all personal få möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring 
språkstörning och dyslexi i ett samarbete med SPSM. I övrigt tittar vi gemensamt i 
verksamheten på det som fungerar och gör mer och fördjupade insatser, med 
delaktighet från eleverna. 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen i åk 6 vårterminen 2018  

Vi har lyckats bra med att skapa god struktur och tydlighet på lektionerna. Vi tycker 
även att vi har lyckats med elevernas språkutveckling genom att använda oss av 
samtalsmodellen EPA (tänka enskilt, samtala i par, samtala alla) och att arbeta med 
olika begrepp i alla ämnen. Alla pedagoger på skolan har använt sig av liknande 
arbetssätt, vilket skapat en trygghet hos eleverna och bidragit till framgång. Att vi har 
arbetat med EPA och begrepp för att ytterligare utveckla elevernas språkliga förmåga 
samt fortsatt med tydlig struktur i lärandet på lektioner och haft ett lågaffektivt 
bemötande ser vi har bidragit till trygghet och utveckling. 

Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla användandet av Infomentor så att det blir 
ett verktyg vi använder på samma sätt vid överlämnandet till åk 7. Arbetet med 
exempelvis lågaffektivt bemötande och individuella anpassningar, som gjorts för 
elever under mellanstadietiden, är av stor betydelse att det får fortsätta under åk 7. 

Hidinge skola 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 3 vårterminen 2018 

Nationella prov i svenska 

Av resultaten framgår att det i båda klasserna föreligger svårigheter i läsförståelse, 
där eleverna förväntas kunna läsa och förstå en berättande text eller faktatext. I den 
ena klasen föreligger även svårigheter i skrivning av berättande text, där stavning och 
interpunktion inte används på lämpligt sätt. Likaså saknas den röda tråden i en 
självskriven berättande text. Extra tid och arbete kommer därför att läggas på att 
förbättra läsförståelsen samt att diskutera texter tillsammans i grupp och individuellt. 
En plan kommer också utarbetas för hur vi på skolan ska utveckla elevernas förmåga 
att skriva. 

Nationella prov i matematik 
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Av resultaten framgår att det i båda klasserna föreligger svårigheter med 
problemlösningsuppgifter, där eleverna ska kunna formulera och lösa problem med 
hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Eleverna ska kunna 
tolka problem och välja lämplig räknemetod samt kunna dra egna slutsatser för att 
komma fram till ett sannolikt svar. Utifrån analys kring vilka elever som inte lyckats 
nå godkänt resultat ser vi att proven behöver anpassas ytterligare. 

Klasserna har haft en orolig lågstadietid med flera lärarbyten och vikarier, vilket 
påverkat resultatet i såväl svenska som matematik. 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 6 vårterminen 2018 

Nationella prov i svenska 

Regelbunden tyst- och högläsning, läsveckor, läsgrupper samt arbete med olika typer 
av läsförståelse har gett högt resultat i läsning och läsförståelse. En ny text-typ i det 
nya svenskmaterialet, enligt cirkelmetoden, gav gott resultat i skrivuppgiften del C 2. 
Ett BFL-inspirerat arbetssätt har också bidragit till det goda resultatet. 

Nationella prov i matematik  

På grund av provens utformning är det svårt att avläsa vilka områden som är 
utvecklingsområden. Upplägg med varierat innehåll så som gemensamma 
genomgångar, par- och grupparbeten, enskilt arbete samt både teoretiskt och 
praktiskt arbete har gett gott helhetsresultat. Utökad tid för ämnet har gett positivt 
resultat. 

Nationella prov i engelska 

Ett mer systematiskt arbete kring läs- och hörförståelse har bidragit till ett bättre 
resultat i de delarna. 

Total analys åk 6 svenska, matematik och engelska 

Utifrån resultatet av nationella prov och betyg höstterminen 2017 sattes extra 
insatser in på lektioner, hemuppgifter gavs samt enskild undervisning efter avslutad 
skoldag. 95 % av eleverna är godkända i alla ämnen. 

Kunskapsresultat åk 6 höstterminen 2018 

100 % av eleverna är godkända i ämnet svenska. Vi har en högre måluppfyllelse än 
föregående vårtermin 2018. Vi tror att vårt arbete med cirkelmetoden inom ämnet 
svenska har bidragit till det goda resultatet. 

I matematik är 100 % av eleverna godkända. 

I engelska har vi en spridning av kunskapsnivån i klassen, de flesta ligger någonstans i 
mitten av betygsskalan. Styrkan ligger i att skriva engelska texter men även att läsa 
text. Eleverna upplever det svårt att tala engelska och att förstå talad engelska, 
speciellt om den är dialektalt färgad. Dessutom syns en del brister i engelsk 
grammatik. De elever som ligger på F eller på gränsen mellan E och F har erbjudits att 
läsa svenska/engelska som språkval. Undervisningen utgår ifrån ett mer 
individanpassat material och målet är att eleverna ska nå betyget E, senast i slutet av 
åk 9. 

Tulpanens skola 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 3 vårterminen 2018 
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Inför varje läsår görs en analys av vårens nationella prov. Detta resultat tillsammans 
med kontinuerliga avstämningar med olika bedömningsverktyg, såsom skolverkets 
bedömningsmatriser, ligger till grund för planering och undervisning inför läsåret. 

Klasslärarna är välplanerade och tydliga i sin undervisning och bedriver en god 
gruppundervisning där individen får utrymme för sina olika förmågor och får 
stöttning inom ramen för gruppen. Pedagogerna fortsätter arbeta utifrån de 
framgångsfaktorer som är viktiga för inlärningen såsom formativ bedömning, lärares 
höga förväntningar, tydliga mål och kunskapskrav. 

Elevhälsoteamet, via specialpedagogen, är ett stöd för kontinuerlig avstämning av 
kunskapsnivåer på gruppnivå och vid behov på individnivå och stödjer pedagoger och 
elever utifrån behov. Försteläraren leder en kompetensutveckling med samtliga 
lärare kring bedömning för lärande, BFL. 

Lekebergsskolan 4-6 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 6 vårterminen 2018 

I år har vi haft två stora klasser i åk 6 med erfarna lärare som haft grupperna alla tre 
åren. Det har gett eleverna arbetsro och lärarna chans att följa elevernas lärande på 
ett bra sätt. När det gäller de nyanlända eleverna behöver vi utveckla och förbättra 
det arbetet både vad gäller det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet samt 
tillgång till stöd och studiehandledning. Meritvärdet har ökat något från förra året. 

I vår analys ser vi ett behov av ökad tillgång till digitala verktyg samt 
kompetensutveckling för att kunna arbeta digitalt i undervisningen. 

Liksom på Tulpanens skola så fortsätter pedagogerna att arbeta utifrån de 
framgångsfaktorer som är viktiga för inlärningen såsom formativ bedömning, lärares 
höga förväntningar, tydliga mål och kunskapskrav. 

Elevhälsoteamet, som omfattar både Lekebergsskolan 4-6 och Tulpanen, är ett stöd 
för kontinuerlig avstämning av kunskapsnivåer på gruppnivå och vid behov på 
individnivå. Elevhälsoteamet stödjer pedagoger och elever utifrån behov. 
Kompetensutveckling kring bedömning för lärande, BFL, sker tillsammans med 
Tulpanens skola. 

Lekebergsskolan 7-9 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 9 vårterminen 2018 

Att resultaten varierar mellan årskullarna är inte ovanligt men en viktig förklaring till 
det lägre resultatet vårterminen 2018 ligger i de nyanlända elevernas 
kunskapsresultat. Eleverna kom till Sverige långt upp i skolåldern och har varit i 
Sverige endast ett par år. Det tar tid att lära sig ett nytt språk och de bristande 
språkkunskaperna medför svårigheter att klara även andra ämnen. De nyanlända 
eleverna har fått stöttning via studiehandledning och modersmålsundervisning men 
vi har inte klarat att tillgodose alla språk. Många lärarbyten har påverkat resultatet 
och har påverkat de studiesvaga eleverna mest. En av klasserna som gick ut i våras 
har haft 22 olika lärare under de tre åren på högstadiet. Tillgången på legitimerade 
lärare på skolan har varit relativt god men när det gäller ämnesbehörigheten ligger vi 
sämre till och det kan antas påverka resultaten negativt. 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen åk 9 höstterminen 2018 

Sida 40 av 155



  2019-01-28 

 

9 

 

Många elever har studiesvårigheter av olika slag och det visar sig främst i 
terminsbetygen höstterminen 2018. Pedagogerna menar i sin analys att det finns en 
”antipluggkultur” inom vissa klasser och att den ökning av antalet elever i klasserna 
som har skett de senaste åren är faktorer som förklarar varför många elever inte når 
målen. Pedagogerna frågar sig om glappet mellan mellanstadiet och högstadiet har 
blivit för stort och efterlyser fler tidiga insatser för elever i behov av stöd. 

Gymnasiet 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen vårterminen 2018 

Introduktionsprogrammet individuellt val 

Vi ser att introduktionsprogrammet individuellt val har gett eleverna möjlighet att 
studera utifrån önskemål och behov. Vi har en förhållandevis bred lärarkompetens 
och kan erbjuda eleverna olika ämnesval samt praktik. 

Det låga elevantalet gör att det är lättare att anpassa efter den enskilda individens 
behov. Trots det fullföljer inte alla eleverna sin studieplan utan omfattas då istället av 
det kommunala aktivitetsansvaret. En del i att de inte fullföljer sina studier kan vara 
att de har svårt att hitta motivation och lust att lära utifrån den sociala situation de 
befinner sig i. 

Språkintroduktionsprogrammet 

Flera av våra elever kommer inte att vara behöriga att söka nationellt program på 
grund av ålder, de behöver istället söka sig till vuxenutbildningen. 

När det gäller svenska som andra språk ser vi att det tar tid att lära sig ett språk på 
den nivå som krävs enligt kunskapskraven för åk 9. Det är även svårt att hitta 
situationer utanför skolan där eleverna aktivt kan träna på att använda svenska då de 
inte träffar så många svensktalande personer. 

Erfarenheten visar att inlärningsförmågan påverkats mycket av den psykiska press 
flertalet av eleverna befunnit sig i. Detta har gällt osäkerhet kring boende, 
uppehållstillstånd och oro för vänner som lämnat Sverige samt den politiska debatten 
inför valet. Under större delen av höstterminen 2018 var dessutom en av 
pedagogerna sjukskriven på SPRI men genom samarbete med personal från de andra 
inriktningarna inom gymnasiet kunde dock undervisningen genomföras med gott 
resultat. Däremot har känslan av trygghet och förmåga att hålla fokus på studierna 
påverkats negativt på grund av att den pedagog som varit sjukskriven inte funnits vid 
elevernas sida. 

Eleverna har undervisning i engelska men då de har ringa förkunskap i språket 
kommer de som söker nationellt program behöva dispens. 

Vi erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på arabiska och dari. 
Under 2018 uppnådde dessutom de som har läst modersmål slutbetyg i ämnet. 

Pedagogerna arbetar aktivt för att på olika sätt stärka motivationen och lusten att 
lära. SPRI-programmet har samarbetat med Handelskammaren som har besökt 
klassen och eleverna har därmed fått mer kunskap om arbetsmarknaden. Eleverna 
har även deltagit i Ung Företagsamhet. Ämnet idrott och hälsa har erbjudits alla 
elever även om några valt bort det till förmån för andra ämnen. Friluftsdag och 
skolbio är andra aktiviteter som kan påverka måendet och motivationen positivt och 
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som genomförts under året. Studievägledning och besök på gymnasiemässan samt 
yrkesmässan har skett som ett led i att hjälpa eleverna framåt. 

I och med att lärarna arbetar så tätt tillsamman med eleverna har de även goda 
möjligheter att uppmärksamma och stötta eleverna samt anpassa undervisningen. 

Särskolan 

Bedömning/analys av måluppfyllelse vårterminen 2018  

Under läsåret 2017/18 har vi haft en stabil särskolegrupp. Mycket arbete har 
bedrivits i projektform, vilket är lärorikt för våra elever. Den åldersblandade gruppen 
kan vara både till för- och nackdel i detta sammanhang. Uppföljning av extra 
anpassningar och åtgärdsprogram har genomförts kontinuerligt i alla grupper 

Läsåret 18/19 har vi två elever i ålder för betyg. Prognosen utifrån höstterminens 
betyg ser god ut. 

Eleverna befinner sig på olika nivåer utvecklingsmässigt och några skulle må bra av 
kontakter med yngre barn, exempelvis i förskoleklassen. 

Vuxenutbildningen 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen vårterminen 2018 

På SFI brister vi mest i träningen av muntlig förmåga hos studenterna och de som 
utvecklas mest där erhåller främst dessa kunskaper från praktik, jobb eller sociala 
kontakter med svenskspråkiga på fritiden. Vi har emellertid arbetat mer med 
gruppdiskussioner detta år än tidigare och framför allt i en grupp har blandningen av 
nationaliteter varit god, vilket har drivit på användningen av svenska för att de ska 
kunna kommunicera med varandra. Om efterfrågan på SFI kommer att vara fortsatt 
hög måste vi överväga att starta fler undervisningsgrupper. På så vis kan man lättare 
konstruera samtalsgrupper för att utveckla denna förmåga. Många av våra elever har 
en bristfällig skolbakgrund vilket bidrar till att det tar lång tid att utveckla deras 
svenska. Deras utveckling har även hämmats av att personalresursen i A1-gruppen 
som varit begränsad under perioder. Med tanke på att många av våra SFI-elever har 
en bristfällig skolbakgrund så får måluppfyllelsen ändå anses vara god. 

Kultur och fritid 

Bedömning/analys av måluppfyllelsen 

Troliga orsaker till bibliotekets färre besök under våren är att man från början av 
mars packade ner halva biblioteket inför ombyggnation av etapp 1. I mitten av mars 
flyttades dessa bokkartonger samt bokhyllor till Örebro för magasinering. En vägg 
delade av lokalen och kvar fanns ett trångt, halvt bibliotek med mycket få sittplatser. 
Bygget av etapp 1, bakom den provisoriska väggen, innebar buller och damm. Detta 
minskade bibliotekets attraktivitet. 

Biblioteket var helt stängt fem veckor under sommaren för att personalen skulle 
kunna ta ut semester samt förbereda för etapp 2. När biblioteket öppnade under 
hösten så var öppettiderna justerade med minus 4,5 timme per vecka. 

Under ombyggnationen av etapp 2 användes en dörr på kommunhusets norra gavel 
som entrédörr. Besöksräknaren flyttades inte med då detta bara skulle bli för en 
kortare tid. På grund av bland annat tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder som drog 
ut på tiden, kunde inte den ordinarie entrén börja användas förrän vecka 51. Detta 

Sida 42 av 155



  2019-01-28 

 

11 

 

gjorde att inga biblioteksbesök registrerades under hösten. 

 
 

 
 

  

  

  

  

1.1.1 Nämndmål 

Nämndmål  Indikator  Utfall 2018 
Målvärde 
2018 

Måluppfyllels
e 

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

 Antalet 
biblioteksbesö
kare 

 31 500 st mer än 35 000 
st 

90% 

Antalet utlån  32 042 st mer än40 000 80% 

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

 33 st mer än30 st 93 % 

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i sin 
förskole- 
respektive 
skolverksamh
et 

 Andelen barn 
som känner 
sig trygga 

 71% 100% 75% 

Andelen 
elever som 
känner sig 
trygga 

 88% 100% 90% 

Antalet 
inrapporterad
e 
kränkningsäre
nden utifrån 
Skollag 6 kap, 
10 § 

 25 35 100 

Antalet 
förskoleverksa
mheter som 
har forum för 
samråd enligt 

 100% 100% 100% 
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Nämndmål  Indikator  Utfall 2018 
Målvärde 
2018 

Måluppfyllels
e 

Skollag 4 kap 

Antalet 
skolverksamh
eter som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

 100% 100% 100% 

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

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

 93% öka från 97% 96% 

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

 59% öka från 59% 100% 

Andelen 
elever som tar 
del av kultur i 
skolan. 

 100% 100% 100% 

Andelen barn 
som tar del av 
kultur i 
förskola och 
pedagogisk 
omsorg. 

 11% öka från 10% 100% 

Eleverna når 
kunskapsmåle
n 

      

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

 46% Öka från 46% 100% 

  Andel av 
medborgarna 
som skickar in 
en enkel fråga 

 80% Öka från 70% 114% 
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Nämndmål  Indikator  Utfall 2018 
Målvärde 
2018 

Måluppfyllels
e 

via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar 

  Värde 
medarbetarun
dersökningen 
(medel) 

 80 Öka från 74 Öka från 
108,11% 

  Sjukfrånvaro  6,55% Minska från 
7% 

Minska från 
100% 

  Nämnderna 
och styrelsen 
håller sin 
budgetram 

 -1 400 tkr 0 tkr 0% 

  Miljödiplomer
ing av 
Lekebergs 
kommun 

 Ja Ja 100 

  Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskapskrav
en i alla 
ämnen 

 74,47% öka från 
92,2% 

81% 

  Elever i åk. 9 
som är 
behöriga till 
ett 
yrkesprogram 

 83% öka från 
92,2% 

90% 

  Gymnasieelev
er som 
uppnått 
grundläggand
e behörighet 
till universitet 
och högskola 
inom 3 år, 

  Öka från 46%  

  Ungdomar 
som studerar 
på 
högskola/univ
ersitet 3 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbil
dning 

  Öka från 
27,7% 
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1.2 Verksamhet 

Förskolan 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten  

På övergripande nivå präglades första halvåret av en väntan på rekrytering av 
förvaltningschef, två rektorer samt en förskolechef. Detta innebar ett utökat ansvar 
för alla kvarvarande i ledningsgruppen, arbete med rekrytering samt introduktion av 
nya chefer. Som en följd av detta minskade förskolechefernas närvaro i 
verksamheten och även pedagoger fick ta ett utökat ansvar samtidigt som 
barnantalet ökade. 

2018 var ett år då vi fick nya nyckeltal och utebliven kompensation för 
volymökningar. I kombination med ovanstående faktorer betydde det en mycket hög 
arbetsbelastning på alla nivåer. Oro och stress hos pedagoger har präglat en stor del 
av förskolans verksamhet under året. 

Till Hidinge/Lanna har det varit en fortsatt inflyttning av familjer, vilket medfört fler 
barn till förskolorna i området. Efter en kort paus har vi återigen öppnat en del av 
Äppelblomman, Lär-Kan har under hösten organiserats i fem avdelningar och 
Norrgården och Sörgården har optimerat sina lokaler och personalresurser. 

I Fjugesta har Äventyret valt att organisera sig i fyra avdelningar, i övrigt inga större 
förändringar på förskolorna. Under hösten startade ett arbete med att flytta den 
pedagogiska omsorgen från de egna hemmen till att vara i en gemensam lokal. 

Mullhyttans förskola har haft en större vattenläcka under hösten. Vilket medförde att 
verksamheten bedrivs på tre avdelningar istället för fyra fram tills dess att lokalerna 
är återställda. 

Gemensamt för alla förskolor är fokus på att stärka pedagogernas professionalitet 
och yrkesroll, fortsatt satsning på kompetensutveckling, likvärdighet och samarbete. 
Detta sker genom kollegialt lärande i nätverk, TAKK-utbildning och att arbetslagen får 
kontinuerlig handledning av specialpedagoger och kuratorer. Implementering av 
förskolans nya läroplan, som träder i kraft 1 juli 2019, har påbörjats. 

Analys och lärdomar  

Vi förskolechefer ser att den höga arbetsbelastningen under 2018 har varit tuff för 
oss och våra verksamheter, vi har helt enkelt sats på prov. Det har dock synliggjorts 
att vi har en hållbar organisation och starka lojala medarbetare som orkar och kan 
hålla i under tuffare perioder. Pedagogerna tar ansvar, hittar nya lösningar och 
fokuserar på kärnuppdraget i verksamheten. 

Vi ser förskolechefsteamet som en av framgångsfaktorerna när oraganistaionen 
utsätts för påfrestningar. I takt med att barn och personal ökar i antal funderar vi på 
hur länge organisationen håller innan den behöver förstärkas med ytterligare en 
förskolechef. 

Viktiga lärdomar för oss förskolechefer detta år är att ha en god framförhållning, 
samarbete, att fördela arbetsuppgifter och ge tid till förändring. 

Utvecklingsområden 

Utifrån den nya läroplanen behöver vi förtydliga förskolans olika yrkesroller och 
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utveckla det digitala arbetet. En lärplattform står högt på önsklistan. Med ökat 
barnantal följer behov av mer personal så rekrytering är en fortsatt prioriterad fråga. 
En växande förskoleverksamhet medför också ett behov av ytterligare en 
förskolechef på sikt samt ett förtydligande av utvecklingsledarnas uppdrag. 

Mullhyttans skola 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten  

Vårt fokus har varit arbetet med elevsyn och vägledande samspel. Att det är lärarna 
som ansvarar för de elever som är i behov av extra stöd har gett ett gott resultat. 
Elevhälsoarbetet fokuseras i första hand på organisation- och gruppnivå. Elevernas 
trygghet har ökat enligt trygghetsenkäten och 107 av 114 svarande att de tycker att 
skolarbetet övervägande är roligt och 106 trivs övervägande bra på skolan. Ingen 
uppger att de inte har någon kompis och det är endast två elever som uppger att 
vuxna inte alltid reagerar om någon elev blir utsatt eller varit elak. I stort sätt alla 
elever upplever att de får stöd i sitt skolarbete då de behöver det, förutom fem som 
svarat att det inte stämmer. Vårt mål är att det inte ska finnas någon elev som inte 
upplever en trygghet med de vuxna eller att de inte får det stöd då de har behov av. 

Under höstterminen 2018 fick vi göra några förändringar med anledning av att vi fick 
ett par sjukskrivningar. Vi hade en klass där det inte fungerade vilket resulterade i att 
vi fick göra förändringar i organisationen. Vår förstelärare fick byta huvuduppdrag 
och tack vare den flexibilitet och det samarbete som finns hos personalen kunde vi 
lösa situationen. Vid terminens slut var stämningen bland eleverna i klassen helt 
annorlunda och vi kunde avsluta på ett positivt sätt. 

I övrigt löper arbetet på med tidigare fördjupningsområden, såsom 

elevsyn, likabehandlingsarbetet och vägledande samspel. Vad gäller elevhälsoarbetet 
kommer vi fortsätta arbetet med fokus på förebyggande och främjande arbete men 
ändra lite på arbetsformerna. 

Analys oh lärdomar 

På Mullhyttans skola är vi på god väg mot en känsla, både hos eleverna och 
personalen, att vi övervägande hjälps åt. Flera i personalgruppen har uttalat att de 
känner ett lugn och en styrka över att vi kan hjälpas åt och att de vågar säga till då 
något upplevs vara svårt, utan att de för den skull behöver känna sig otillräckliga. 
Vidare anser personalen att det är mindre konflikter bland eleverna i förhållande till 
tidigare år och att eleverna uppskattar att det samarbetas mer över klassgränser. Vi 
har även flera elever som inte går i den klass de egentligen tillhör åldersmässigt, 
vilket för dessa elever har bidragit till bättre fokus på skolarbetet. 

Utvecklingsområden 

För att ytterligare öka elevernas möjlighet att utvecklas optimalt kommer vi erbjuda 
bonustid på torsdagar för respektive F-3 och för 4-6. Der är ett led i att tydliggöra 
betydelsen av att skolan är viktig och kompensera för att vårdnadshavare har olika 
förutsättningar att stötta sina barn i skolarbetet. Vi kommer även att på dagens 
första rast regelbundet införa en styrd valbar rastaktivitet för att ytterligare 
säkerställa tryggheten. Vår förstelärare kommer att fortsätta arbetet med 
bedömning för lärande, BFL, och under höstterminen kommer vi samarbeta med 
SPSM kring ett fördjupat arbete kring språkstörning. 
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Hidinge skola 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten  

Hidinge skola växer i takt med byggandet av nya bostadsområden i Hidinge/Lanna. I 
december 2018 hade skolan 253 elever och om tio år, enligt prognosen, har skolan 
över 350 elever. 
Under vårterminen 2018 var skolan utan ordinarie rektor. En tillförordnad rektor och 
en tillfälligt sammansatt ledningsgrupp ledde skolan. Flera lärare slutade under 
vårterminen och rekrytering av ny rektor samt lärare pågick under hela vårterminen 
och även under höstterminen. En ny rektor anställdes i juni. På vårterminen hade 
skolan ämnesbehöriga lärare i alla ämnen förutom i hemkunskap men under 
höstterminen hade skolan två obehöriga lärare. Elevhälsan har saknat vissa 
kompetenser under vårterminen, vilket har påverkat det förebyggande och 
främjande elevhälsoarbetet negativt. 

Analys och lärdomar 

Avsaknaden av en ordinarie rektor och brist på kontinuitet i elevhälsoarbetet bidrog 
till en försämrad arbetsmiljö på skolan, vilket i sin tur har orsakat stor 
personalomsättning och lärarbyten för eleverna. Antalet elever ökar stadigt liksom 
behovet av fler klassrum och så småningom även behovet av en större matsal. Vid 
ingången av 2019 är elevhälsan komplett till antalet men specialpedagogen saknar  
formell behörighet. 

Utvecklingsområden  

Skolan kommer arbeta med fyra utvecklingsprojekt under 2019; elevhälsa, NPF-
anpassad skola (NPF = neuropsykiatrisk funkionshinder), det systematiska 
kvalitetsarbetet samt ett arbetsmiljöprojekt för en utvecklad vi-känsla på skolan. 
Ett arbete behöver göras 2019 för att skapa fler klassrum. Vad kan göras med 
befintliga lokaler, finns det möjlighet att bygga till skolan eller sätta upp paviljonger? 
Fler klassrum behövs redan till höstterminen 2019. 

Tulpanenes skola 

Skolan präglas av en mycket lösningsfokuserad kultur där hänsyn och samarbete 
råder för att optimera verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Den rent 
fysiska trångboddheten är en källa till konflikter och svåra undervisningssituationer. 
Det är också svårt att finna utrymme för vila. Skolans planlösning med många olika 
byggnader med i sig små lokaler genererar en svårplanerad organisation som kräver 
många pedagoger i fritidsverksamheten. 

Vi arbetar aktivt och målmedvetet för att främja trygghet på skolan och det har vi 
gjort i många år. Vi har fått en större skolgård under läsåret 17/18 vilket är positivt 
men samtidigt en utmaning då vuxna behöver finnas över hela skolområdet för att 
skapa trygg miljö för eleverna. 

Analys och lärdomar 

Många elever och vuxna i små lokaler skapar utmaningar och få möjligheter till 
återhämtningsplatser för såväl elever som personal. Konflikter uppstår men rutiner 
finns att hantera dem. Trygghetsenkäten genomförs i november, sammanställs och 
återkopplas på arbetsplatsträff i januari. 
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Utvecklingsområden 

Vi behöver har fortsatt fokus på att lösa rasterna på bästa sätt, utifrån skolgårdens 
utformning och antalet elever. Vi ska också  implementera och förankra ”Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling” hos elever och pedagoger. Arbetet med 
att förankra Vägledande samspel, ICDP, som ett aktivt förhållningssätt i alla möten 
mellan pedagog och elev, fortsätter under 2019. Vägledande samspel baserar sig på 
modern utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. 

Lekebergsskolan 4-6 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten 

Lekebergsskolan 4-6 växer i antal elever och blir snart en organisation med tre 
paralleller. Nuvarande årskurs 6 består av två klasser och kommer ersättas av tre 
klasser i årskurs 4 till nästa läsår. Skolan finns i lokaler som är slitna och pedagogiskt 
utmanande och som inte heller är anpassade efter för dagens pedagogik. 
Projekteringsarbete pågår för en större ombyggnad av skolan. 

I verksamheten ryms undervisning för kommunens nyanläda elever. 

Vägledande samspel, ICDP,  är ett förhållnigssätt som skolan arbetar aktivt med. 

Analys och lärdomar 
Vi arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder och värdegrunden för att skapa en 
förståelse för allas lika värde. Lokalerna är av skiftande kvalitet och det sker 
anpassningar av verksamheten därefter. 

Utvecklingsområden 

Vi fortsätter arbetet med att implementera och förankra ”Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling” hos elever och pedagoger. Arbetet med att förankra 
Vägledande samspel, ICDP, som ett aktivt förhållningssätt i alla möten mellan 
pedagog och elev, fortsätter under 2019. Vi har även ett pågående arbete med 
lågaffektivt bemötande i flera klasser. Utifrån nuvarande ringa tillgång på digitala 
verktyg och de ökade kraven i läroplanen behöver vi arbeta med 
kompetensutveckling och utöka antalet digitala verktyg. 

Lekebergsskolan 7-9 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten  

Nuvarande rektor tillträdde den 1 juni 2018 efter att ha varit tillförordnad som rektor 
sedan april månad. Under försommaren slutade ett antal lärare samt 
specialpedagogen. Vi har lyckats fylla lärarvakanserna men till viss del med obehöriga 
lärare. Specialpedagogtjänsten är fortsatt vakant. I mitten av juni förstärktes 
skolledningen med en biträdande rektor vars huvudsakliga ansvarsområden är 
elevhälsan, nyanlända elever och gymnasieverksamheten. 

Antalet elever på skolan är 242. Höstterminen 2018 minskades antalet klasser från 12 
till 11 beroende på att vi ökade elevantalet i åk 7 klasserna. Det innebar tre klasser 
istället för som tidigare fyra. Orsaken var ett sparbeting på 2,3 årsarbetare. 

Den nya skolledningens främsta fokus har varit en nystart för elevhälsan och 
förbättringar av arbetsmiljön för personal och elever. Elevhälsan har fått nya rutiner 
och ett stort arbete har lagts ned på att komma ifatt med dokumentationen. 
Elevhälsoarbetet har inriktats mot att areta mer i arbetslagen för att fånga upp 
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elevernas behov i ett tidigare skede. 7-9 kommer att ha en kurator på 100 % från och 
med januari 2019 och förhoppningsvis lyckas vi rekrytera  en specialpedagog under 
våren, vilket ytterligare kommer stärka elevhälsoarbetet. Vi har börjat med 
återkommande trivselfika för all personal och vi kommer fortsätta att utveckla 
trivselaktiviteterna. 

Höstterminen har tyvärr präglats av ordningsproblem på skolan kopplat till årskurs 7. 
Vi har i perioder haft svårt att skapa studiero i klasserna. Fler kränkningsanmälningar 
än vanligt har gjorts och skadegörelse har förekommit. Vi har jobbat hårt med frågan 
och en mängd åtgärder har satts till, bland annat har vi skapat ett hemklassrum och 
infört mobilförbud under lektionstid. Trots detta återstår mycket arbete innan vi är i 
mål. Positivt i sammanhanget är samverkan mellan skolan, polisen och socialtjänsten 
som har inletts under året. 

Vi har bedrivit lovskola under verksamhetsårets samtliga lov. Deltagandet har 
varierat men lovskolan har fyllt en viktig funktion för många elever, exempelvis lärde 
sig flera elever att simma under sommarskolan. För att kunna bedriva lovskolan och 
för extra stöttning i klassrummet under ordinarie skoltid har personalen som är 
anställd via extratjänst varit viktiga resurser. 

Under 2018 har det ekonomiska läget varit ansträngt vilket har kommunicerats med 
personalen vid ett flertal tillfällen. 

När det gäller arbetsmiljön visade medarbetarenkäten att den är relativt god och att 
personalen trivs trots att många upplever en stor arbetsbörda. Det stora antalet 
elever i behov av särskilt stöd i kombinationen med minskade resurser är orosmoln 
för många av pedagogerna. Tillfälliga lösningar och rektorer som lämnar sina tjänster 
efter kort tid har skapat osäkerhet kring ledarskapet men förstärkningen av 
skolledningen med en biträdande rektor har mottagits på ett mycket positivt sätt och 
borgar för ett uthålligt ledarskap. 

Analys och lärdomar 

Minskningen av antalet klasser medförde stora klasser på 27 elever i årskurs 7, vilket 
kan vara en förklaring till problematiken i 7:an. En del elever kommer från små 
klasser i 6:an och det har blivit något av en ”chock” att börja högstadiet i så stora 
klasser. Självklart är det inte alla elever som har problem med att acklimatisera sig till 
högstadiet och det är högst påtagligt att det handlar om elever med stora 
pedagogiska behov som har det jobbigast. En lärdom är att vi måste bli bättre på 
överlämningarna mellan stadierna för att förbereda oss bättre. Vi behöver ha en 
bättre introduktion av de nya eleverna och involvera vårdnadshavarna redan i början 
av läsåret. Inför vårterminen 2019 är årskullen som ska börja i 7:an ännu större och vi 
måste prioritera resurserna så att vi kan ha fyra klasser för att skapa en god lärmiljö. 

Betydelsen av att fånga in elever med studiesvårigheter tidigt under högstadiet har 
blivit särskilt tydligt när åk 9 elevernas höstterminsbetyg blev klara. Här har vi en läxa 
att göra. 

Den turbulenta hösten har slitit hårt på många i personalen och det har frestat på 
arbetsmiljön för både personal och elever. På 7-9 har vi lärare med en hög 
kompetens som vi kan vara stolta över. 

Vi gick in i 2018 med tuffa effektiviseringskrav men bokslutet visar endast ett mindre 
underskott. Det hade aldrig gått utan en personal med en hög grad av 
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kostnadsmedvetenhet och stor lojalitet mot verksamheten. 

Utvecklingsområden 

Vi har många saker att utveckla på 7-9 under 2019. Elevhälsans arbete kommer 
fortsätta vara i fokus även om vi har kommit en bit på vägen. Rutinerna och 
strukturerna börjar komma på plats och vi har fått ta del av en specialpedagog på 
60 % från den samlade elevhälsan, i väntan på en ordinarie. Under våren kommer vi 
att lägga fast planerna för en bättre introduktion av årkurs 7 och öka vårt samarbete 
med mellanstadiet. Nuvarande årskurs 7 kommer att följas upp under våren på ett 
bättre sätt än tidigare för att ringa in behoven i tid. 

Under våren kommer vi försöka frigöra så mycket resurser som möjligt för att stödja 
de elever i nuvarande årskurs 9 som har svårt att nå målen i engelska, svenska och 
matematik. Betyg i dessa ämnen är nödvändiga för att blir behörig till gymnasiet. 

Vi har inlett ett arbete kring värdegrunden för att jobba med den i alla årkurser 
framöver. Här tror vi att vi kan få ett bra stöd från de riktade insatserna kring 
nyanlända elever som skolverket och kommunen samarbetar kring. Via de riktade 
insatserna är också vår ambition att utveckla pedagogiken för de nyanlända eleverna, 
för att ge dem bättre möjligheter att nå målen. 

Vi kommer anstränga oss för att lärarna ska få så mycket tid med eleverna som 
möjligt. Vi har ansökt om utvecklingsmedel hos kommunen för ett pilotprojekt som 
innebär att vi anställer mentorassistenter som ska ta över många av lärarnas 
kringuppgifter. Syftet är att lärarna ska få mer tid att ägna sig åt den pedagogiska 
gärningen. Besked om vi har tilldelats medel väntas i början av året. 

Att lätta på arbetsbördan är också ett led i att förbättra arbetsmiljön för lärarna, 
vilket är viktigt för att kunna behålla personalen och för den framtida 
kompetensförsörjningen. 

Gymnasiet 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

Enligt skollagen 29 kap 9 § ska en hemkommun hålla sig informerad om vilka 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret samt erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder. Aktivitetsansvaret omfattar de ungdomar som ej har fyllt 20 år, är 
folkbokförda i kommunen och som ej har slutfört eller genomför gymnasieutbildning 
på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. De som har fullföljt en gymnasieutbildning men ej uppnått examensbevis, 
står också under aktivitetsansvaret. I första hand ska åtgärderna motivera den 
enskilde mot studier. Kommunen ska dokumentera sina insatser. 

Under kalenderåret 2018 har 36 ungdomar var registrerade under KAA. Många av 
dessa ungdomar har varit inskrivna på olika introduktionsprogram. Från och med den 
1 juli 2018 omfattas inte längre ungdomar som läser på ett Introduktionsprogram av 
KAA. 

På delegation från rektor är biträdande rektor för Lekebergs gymnasieskola 
aktivitetsansvarig. Aktivitetsansvarig rektor säkerställer arbetet tillsammans med 
samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Under 2018 har ett relativt lågt antal elever varit inskrivna på det individuella valet, 
ca åtta elever. Detta har inneburit att det funnits goda möjligheter att anpassa för de 
elever som behövt enskild undervisning. 

Språkintroduktionsprogrammet (SPRI) 

SPRI startades under vårterminen 2016 i samband med den stora 
flyktinginvandringen till Sverige och Lekebergs kommun. Från och med vårterminen 
2017 har verksamheten utvecklats så att eleverna kan erbjudas flera ämnen. Vid 
höstterminens start 2017 kunde vi även erbjuda arabiska och dari vilket gjorde att 
majoriteten av eleverna kunde få modersmålsundervisning och studiehandledning på 
sitt modersmål. Under 2018 nådde de elever som läst modersmål dessutom 
slutbetyg i ämnet. Elevantalet har varierat under året beroende på att asylsökande 
elever har flyttat från kommunen när de fyllt 18 år eller fått avslag på sin 
asylansökan. Under hösten började även två elever på SPRI som tidigare gått på 
Lekebergsskolan 7-9. Ytterligare tre elever har tillkommit genom eget val eller 
kommunplacering. I slutet av december 2018 hade skolan 21 elever inskrivna på 
SPRI, varav sju asylsökande. 

Under 2018 har vi haft 1,4 tjänst förlagd till SPRI men för att kunna genomföra 
undervisning i de ämnen som krävs för att eleverna ska nå behörighet tillkommer 
ytterligare lärarkompetens i flera ämnen. En lärare har dessutom varit sjukskriven en 
längre period under hösten vilket medfört att vi fått effektivisera organisationen 
ytterligare. 

Under 2018 har de lärare som möter eleverna mest fått handledning en gång i 
månaden. 

Analys och lärdomar 

Kommunens aktivitetsansvar 

Det är av yttersta vikt att det finns förutsättningar och förankrade rutiner för 
samverkan mellan olika aktörer. Detta för att kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt 
och kunna erbjuda fler individuella åtgärder. Relationsskapande och 
förtroendeingivande aktiviteter är väsentliga för att överhuvudtaget kunna etablera 
en relation med gruppen ungdomar som har en historia av ett ”skolmisslyckande”, 
som lider av psykisk ohälsa eller har någon neuropsykiatrisk funktionsvariation. Att 
bättre kunna möta denna grupp uppnås genom mer kunskap och samarbete med 
andra kompetenser. 

Att snabbt fånga upp ungdomar i riskzonen tillsammans med proaktivt arbete är 
några framgångsfaktorer för att förhindra att denna målgrupp hamnar i utanförskap. 
Aktörer tillsammans med hemmet är en annan värdefull faktor. KAA bör vara en länk 
i arbetet med att jobba främjande för dessa ungdomar. För att möjliggöra detta krävs 
en tydlig plan vid kontakt med KAA om ungdom i år 9 visar sig ha 
skolfrånvaroproblematik eller befinner sig inom riskzonen. Kontakten bör etableras 
tidigt och kan förhindra eventuella avhopp. 

Relationen är viktig för att få en ungdom i sysselsättning. För att bygga upp en god 
relation krävs tid och engagemang. Gott engagemang ger resultat om än det visar sig 
långt efter genomförda insatser. En god samverkan kring ungdomen stärker också 
skyddet mot utanförskap. 
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Introduktionsprogrammet individuellt val 

Elevantalet varierar under året och verksamheten behöver därför vara flexibel och ha 
utrymme för att de elever som påbörjar sina studier där kan få det stöd de behöver. 

Språkintroduktionsprogrammet 

Variationen av antalet elever och även variationerna inom elevernas kunskaper gör 
att det krävs en flexibel organisation och lärare som klarar av att möta dessa 
skiftande förutsättningar. Handledningen har varit värdefull för pedagogerna där de 
getts tillfälle att diskutera svåra situationer och utifrån aktuell forskning tagit del av 
arbetet med olika modeller för hur man kan hantera och bemöta detta. 

Då en av pedagogerna var sjukskriven innebar det att kontinuiteten och närvaron 
med eleverna minskade då lärarna inte på samma sätt var med under hela skoldagen. 
Motivationen hos eleverna påverkades negativt och otryggheten ökade då strukturen 
i skolan inte var densamma. 

Elevunderlaget på SPRI kommer fortsatt att variera men det är rimligt att tro att det 
kommer att ske en minskning av antalet elever. Förhoppningen är att en stor del av 
de som nu är inskrivna på SPRI kommer att gå vidare till andra former av studier 
medan några kommer behöva ytterligare tid för att nå behörighet. Dessutom kan vi 
räkna med att det kommer nya elever, en del från grundskolan men även familjer 
som flyttar till kommunen. Utifrån detta är det rimligt att anta att spridningen när det 
gäller elevernas kunskapsnivå kan komma att bli större jämfört med hur det är nu. 

Utvecklingsområden  

Kommunens aktivitetsansvar 

Vi behöver utveckla säkrare rutiner för att säkerställa att kommunen får information 
vid eventuella avhopp och en gemensam databas för registrering av frånvaro inom 
länets kommuner. Tydliga rutiner och en handlingsplan behöver etableras för att 
tidigt knyta an till elever i riskzonen. En tydlig åtgärd för detta skulle vara att KAA 
samordnaren bjuds in till elevhälsoteamet, när behov finns och ungdomen närmar sig 
gymnasieåldern. 

Då insatserna inom KAA är tidskrävande men också kompetens- och 
erfarenhetskrävande krävs det att KAA samverkar med andra aktörer både inom 
kommunen men också med andra myndigheter. En omvärldsspaning och kontakt 
med KAA i andra kommuner i länet är också ett led i att höja kompetensen i 
verksamheten men också ett sätt att upprätta goda relationer och utbyta 
erfarenheter. 

Introduktionsprogrammet individuellt val 

Att kunna möta skiftande behov kräver en hög grad av flexibilitet kring hur 
undervisningen organiseras och kommer även fortsättningsvis innebära ett aktivt 
arbete. Att arbeta för att höja elevernas motivation ser vi som en viktig del i att de 
ska klara att fullfölja sina studier. Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats med 
stöd av SPSM (specialpedagogiska myndigheten). Pedagogerna kommer  tillsammans 
försöka utveckla ett arbetssätt som tydliggör elevernas kunskapsutveckling och de 
mål de arbetar mot genom att konkretisera dem och följa upp regelbundet i 
mentorsamtal. 
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Språkintroduktionsprogrammet 

En liten organisation med varierande förutsättningar och behov av hög flexibilitet 
behöver arbeta på ett sådant sätt att lärarna klarar att agera professionellt för att 
vara hållbart. Under vårterminen 2019 kommer vi fortsätta med handledningen då vi 
ser att det ger pedagogerna teoretisk bakgrund och verktyg i arbetet med eleverna. 

Inför höstterminen 2019 behöver SPRI organiseras för att möta olika typer av 
elevgrupper; de som är nya i språket, de som vill nå behörighet till nationellt program 
och därmed behöver läsa flera ämnen samt de som har kommit ganska långt i sin 
språkutveckling och vill nå behörighet till vuxenutbildningen. Flertalet av eleverna har 
passerat 19 år och några är över 20 år vilket innebär att det är vuxenutbildningen 
som blir deras alternativ. 

För att möta behovet av att nå behörighet till vuxenutbildningen kommer 
undervisningen koncentreras kring matematik och svenska som andra språk för dessa 
elever. För att ytterligare skapa möjlighet för eleverna att använda och träna på 
svenska har samarbetet med AMI utökats, där tanken är att eleverna ska kunna 
erbjudas praktik i olika omfattning. 

Cirka fem elever kan fortsätta studierna med inriktning mot att nå behörighet för 
nationellt program till vårterminen 2019. De kommer att ha delar av sin undervisning 
förlagd i samma lokaler som de andra inriktningarna inom 
Introduktionsprogrammen. 

På detta sätt räknar med att kunna använda de resurser vi förfogar över på bästa sätt 
för att få ett så gott resultat som möjligt. 

Särskolan 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten 2018  

Eleverna i grundsärskolan läser enligt grundsärskolas kursplan odh träningssskolans 
ämnesområden. Vissa av eleverna läser även delar av grundskolans kursplan för att 
att de i vissa delar befinner sig på den kunskapsnivån. Det krävs mycket arbete för att 
få elevernas schema att fungera. Lokalerna är ganska bra men inte optimala för att 
kunna undervisa flera små grupper. De är inte heller tekniskt utrustade på ett 
tillfredsställande sätt, då just dessa elever har stort behov av bildstöd mm. 

Analys och lärdomar  

Ämnesbehörigheter och speciallärarkompetens är behövligt i dessa grupper för att nå 
god måluppfyllelse och vi har pedagoger som nu går utbildning på deltid. 
Den stora åldersspridningen gör att de äldsta eleverna anpassar sig efter de yngre på 
bekostnad av egen utveckling. De yngre eleverna har inte så många i sin egen ålder 
att umgås med på fritds. 

Vi arbetar aktivt med trygghet och värdegrund för att skapa en förståelse för allas lika 
värde eftersom vi har många elever med olika behov och utmaningar. Lokalerna är av 
skiftande kvalitet och det sker anpassningar av undervisningen därefter. Vägledande 
samspel är ett förhållnigs- och synsätt som även präglar särskolans verksamhet. 

Utvecklingsområden 

När Lekebergsskolan 4-6 och Tulpanen blir en gemensam F-6 skola kommer vi 
fortsätta arbeta tillsammans med den gemensamma värdegrunden för att skapa 

Sida 54 av 155



  2019-01-28 

 

23 

 

bästa möjliga förutsättningar för våra elever. Vi ska implementera och förankra ”Plan 
mot diskriminering och kränkande behandling” hos elever och pedagoger, fortsätta 
förankringsarbetet kring Vägledande samspel, utveckla lågaffektivt bemötande och 
kompetensutveckla oss kring digitalisering. 

Vuxenutbildning 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten 2018  

Vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi i kommunen är Svenska För Invandrare 
(SFI). När det gäller utbildningar av annat slag inom vuxenutbildningen köper 
kommunen platser av andra kommuner eller andra externa aktörer. De flesta 
eleverna som läser på Komvux bedriver distansstudier via NTI och de som läser på 
heltid gör det företrädesvis på Komvux i Örebro. 

Sedan 2017 är kommunen en del av Yrkesvux i Örebro län, vilket innebär ett länets 
kommuner samverkar inom gymnasial yrkesutbildning och statsbidragsansökningar 
som där tillhör. Lekebergs kommun bedriver ingen egen utbildning men får i och med 
samverkan god tillgång till yrkesutbildningar i länet främst i den större kommunerna 
Örebro och Kumla. Utbildningarna är i regel ettåriga och riktar sig mot bristyrken. 
Utvecklingen av Yrkesvux har gått fort och nu kan vi erbjuda en mängd utbildningar 
och nästa alla länets kommuner har anslutit sig till samverkan. 

SFI har under hela året varit fullbelagt på papperet. Dock har ett flertal elever fått 
arbete eller utökad praktik periodvis, vilket har gjort att klassrummen blir tommare 
vissa veckor och genomströmningen till viss del bromsas in. Detta har medfört att det 
blir svårare att ställa en prognos för resterande tid på SFI för dessa elever och i andra 
änden i vilken takt vi kommer kunna ta in nya. Under en del av året har försök gjorts 
med en s.k. distansgrupp, dvs. elever som står i kö men har tillgång till det digitala 
läromedlet (Unis) får lärarstöd en gång i veckan. Det har emellertid varit svårt att 
avsätta personal för denna verksamhet och den kan komma att avvecklas. 

Trots att vi har utökat verksamheten är kön till SFI lång. Det gör att vi inte uppfyller 
lagstiftningskravet på en månads väntetid för elever inom etableringen. Det ökade 
trycket beror främst på att fler flyktingar från Syrien har kommit till kommunen. 
Genomströmningen av elever har varit god men med tanke på det ökade antalet 
elever måste vi vidta åtgärder för att öka genomströmningen ytterligare. 

Vi har ett tätt samarbete mellan vuxenutbildningen, AMI och Arbetsförmedlingen 
vilket gör att vi kan effektivisera verksamheten. Eleverna kommer snabbare ut i 
studier alternativt i arbete. Lekebergs kommun ligger i topp i länet när det gäller 
antalet nyanlända till utbildningen eller arbete. 

Kultur och fritid 

Sammanfattande beskrivning av verksamheten 2018: 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Övergripande 

Kultur- och fritidschefen avslutade sin anställning i mars vilket bidragit till att 
avdelningen inte haft full personalstyrka samt saknat ordinare chef större delen av 
året. I väntan på ny chef fick fritidsutvecklaren gå in som tillförordnad med stöd av 
kulturutvecklaren och 1:e bibliotekarien. Från september gick den nya 
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förvaltningschefen in som tillförordnad Kultur- och fritidschef. Dock skötte 
fritidsutvecklare, kulturutvecklare och 1:e bibliotekarie den dagliga verksamheten. 

Detta har inneburit att avdelningen har förvaltat det arbete som redan varit igång 
och att inget utvecklingsarbete har skett under 2018. En personal har varit 
långtidssjukskriven, vilket påverkat arbetsbelastningen ytterligare. En vikarie 
anställdes under hösten för att avlasta bibliotekspersonalen. Extra personal i form av 
timvikarier har också avlastat bibliotekspersonalen. 

I början av 2018 påbörjades ombyggnationen av Lekebergs bibliotek. Biblioteket har 
byggts om, byggts ut och utökats med en utställningshall. Det är en positiv utveckling 
för kommunen och dess medborgare. Personalen har inte haft någon tid avsatt för 
att arbeta med ombyggnationen. Det har därför tagit mycket tid från ordinarie 
arbetsuppgifter och personalen har tvingats prioritera bland arbetsuppgifter under 
året. Med en anställd projektledare hade mycket av bibliotekets ordinarie arbete 
kunnat fortlöpa under tiden, vilket nu inte kunde ske. 

I april flyttade kultur och fritidsavdelningen från våning 1 ner till entrévåningen i 
kommunhuset. Flytten blev en utdragen process som bidrog till ökad 
arbetsbelastning under en period. 

Under hösten påbörjades en rekryteringsprocess för att anställa en ny ordinarie 
kultur- och fritidschef. Rekryteringen resulterade i att ny chef startar sin anställning 1 
februari 2019. 

Biblioteket 

2018 byggdes Lekebergs bibliotek om i två etapper. Byggstarten på etapp 1 skedde i 
mitten av mars då halva ordinarie biblioteksdelen skärmades av med en vägg och 
man började att riva väggar till de intilliggande lokalerna. Bokhyllor och böcker 
transporterades till Örebro för magasinering. 

Biblioteket var helt stängt fem veckor under sommaren då bibliotekets återstående 
innehåll, möbler och medier, informationsdisk samt förråd, skulle utrymmas ur delen 
som skulle byggas om i etapp 2. Alla återstående medier packades i kartonger med 
hjälp av personal från Teknik- och serviceavdelningen. Hyllor och kartonger flyttades 
över till bibliotekets nya del. 

De magasinerade bokhyllorna levererades från Örebro och skruvades upp på sina nya 
platser. De magasinerade bokkartongerna lastades in i ett av bibliotekets nya 
förrådsutrymmen för att sedan successivt packas upp under hösten (Många 
kartonger återstår att packa upp i början av 2019). 

Från augusti byggdes etapp 2, en upprustning av gamla biblioteksdelen som 
avgränsades mot den färdigbyggda etapp 1 med en ny skärmvägg. 

När biblioteket öppnades under hösten var öppettiderna justerade med minus 4,5 
timme per vecka. Mycket arbetstid gick åt till att packa upp medier och ordna i 
biblioteket varför en vikarie anställdes. 

En inredningsarkitekt engagerades från början av året för att tillsammans med 
bibliotekspersonalen ta fram en plan för inköp av möbler; nya bokhyllor till 
barnavdelningen och delvis till vuxenavdelningen samt fåtöljer, bord och stolar till 
hela biblioteket. Arbetet med möblering av biblioteket fortsatte under året och 
möblerna levererades under november i omgångar och in på 2019. En Scenograf togs 
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också in för att arbeta fram ett inredningsförslag för barnavdelningen utifrån temat 
”Skattkammare”. Tillsammans med elever genomförde hon, med hjälp av personal 
från Kultur- och fritidsavdelningen, ett par workshops som skulle ligga till grund för 
utförandet. Arbetet med barnavdelningen är fortfarande pågående. 

Uppsökande arbetet mot prioriterade grupper: En bibliotekarie deltog under våren i 
en träff för anhöriga till demenssjuka för att ge boktips och information om 
bibliotekets tjänster. Under hösten informerade en bibliotekarie om biblioteket på 
AMI´s språkcafé. Arbete mot SFI fick skjutas upp till 2019 pga ombyggnationen. 

På grund av bibliotekets ombyggnation fick datastugorna flyttas till Träffen under 
2018. 

GDPR: Inför EU’s nya dataskyddsförordning sågs bibliotekets rutiner över när det 
gäller hantering av personuppgifter. Arbete med bibliotekets olika 
informationsmaterial och underbiträdesavtal med leverantörer gjordes och pågår 
fortfarande. 

E-boksavtal: I början av sommaren avslutades e-boksabonnemanget som delats av 
flera kommuner i länet. Biblioteket tecknade ett eget abonnemang och köpte in en 
systemmodul som gör att låntagarna nu kan logga in med lånekortsnummer och PIN-
kod och låna på ett enklare sätt än tidigare. 

Avtal med Btj och deltagande i Nationell katalog: Under 2019 kommer bibliotekets 
katalog att införlivas i den nationella biblioteksdatabasen, samkatalogen, LIBRIS, och 
samsas med övriga bibliotek i Sverige. Inför detta tecknades ett avtal om 
katalogpostarbete med Bibliotekstjänst (BTJ), Bibliografisk service. Detta företag 
ansvarar för bibliotekets katalogarbete och kompetens, som krävs för att delta i den 
nationella katalogen. 

Runt årsskiftet 18/19 skrevs avtal med Kungliga biblioteket (KB) om själva 
deltagandet i LIBRIS. Införandet i katalogen kommer att medföra en hel del 
administrativt arbete under 2019. Biblioteket var tvunget att teckna detta avtal då 
det var villkorat för att kunna få bibliografisk service från BTJ. 

Bibliotekets arbete med läslust och läsfrämjande: Biblioteket ska jobba med 
läsfrämjande aktiviteter riktade till barn och unga, vilket innebär att nå barnen både 
under fritid och skoltid. Läslustaktiviteter riktade till barn på fritiden har genomförts, 
i linje med kommunens biblioteksplan med bibliotekariemedverkan på 
familjecentral/öppna förskolor, gåvoböcker – samarbete med BVC (delas ut till alla 
nyfödda och 4-åringar), sommarläseklubb och inköp av barnböcker på andra språk. 

Lånebesök av förskolegrupper har skett under hela året. Bibliotekarier har deltagit i 
två nätverk för läslust – bestående av bibliotekarier, förskole- och skolpedagoger. En 
bibliotekarie deltog på ett föräldramöte på en förskola under hösten, för att 
informera om biblioteket och bokpåsar som biblioteket erbjuder familjer att låna 
hem från förskolan. 

Det läsfrämjande arbetet för barn genom samarbete med skolan låg under 2018 nere 
under slutet av maj-december. Ordinarie bibliotekarie var sjukskriven och det fanns 
inte resurser att ta emot klassbesök, förbereda bokprat, administrera 
klasslånekonton, boka bussar eller föra dialog med lärare. Något läslustsamarbete 
med skolbiblioteken kunde inte genomföras då dessa saknar skolbibliotekarie. 
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Hösten 2018 genomfördes det gemensamma läsprojektet Örebro län läser. Detta är 
riktat mot både barn och vuxna. Temat 2018 var Barbro Lindgren och hennes 
författarskap lyftes fram och tillgängliggjordes på olika sätt. Två arrangemang erbjöds 
kommuninvånarna i Träffens samlingssal: Minimusikalen ”Knuttes hus” kunde visas 
under Läslovet tack vare finansiering av Örebro Län läser-pengar. En dikt- och 
musikkväll för vuxna köptes in av biblioteket. Tack vare läslovspengar från 
Kulturrådet kunde böcker köpas in. Bilderboken ”Knuttes hus” delades under hösten 
ut till bibliotekets besökare och varje förskola i kommunen fick ett exemplar. 
Ytterligare 2 bilderböcker av Barbro Lindgren köptes in och kommer att delas ut 
under sportlovet 2019. 

Kultur 

Fokus har under året varit på kultur i skolan och skapande skola-projekt som nått alla 
elever i Lekebergs kommun. Flera av eleverna har fått ta del av kultur i skolan vid mer 
än ett tillfälle. Utveckling har skett genom nätverket för kultur i förskola och skolas 
arbete i form av fastställande av mål för arbetet med kultur i förskola och skola. 

Kommunens senaste arbete med offentlig konstnärlig gestaltning är klart. Det är 
Hasselbackens gruppbostäder som fått en utsmyckning på dess innergård. 

Samverkansavtalet mellan Lekebergs kommun och Örebro kommun avseende 
kulturskoleverksamhet har löpt på enligt planerna. 

Kulturutvecklaren har under hösten deltagit i utbildningen KKN, Kulturella och 
kreativa näringar, arrangerat av Region Örebro län. Kulturutvecklaren har också aktivt 
deltagit i Region Örebro läns dialogmöten inför framtagandet av en ny regional 
kulturplan. 

KomTek 

2018 samarbetade Lekebergs kommun med KomTek i Örebro kommun med syfte att 
utbilda ledare. KomTek i Örebro har ingått i ett projekt med syfte att nå ut med 
KomTek till alla kommuner i länet. Ledarutbildningen pågick under våren och kurser 
för barn och unga i Lekeberg hölls i Mullhyttan hösten 2018 och kurser ska hållas i 
Fjugesta våren 2019. 

Simskola 

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för marknadsföring, anmälningsprocess och 
gruppindelning inför simskolan. Samma dag som simskolan startar tar arrendatorn 
för Sannabadet över ansvaret för genomförandet av simskoleverksamheten. Nytt för 
2018 var samarbetet med nya arrendatorn för Sannabadet. 

När simskolan startade på Sannabadet den 18 juni var 141 barn inskrivna i de olika 
grupperna vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 och fortsättning. 

Lovverksamhet 

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att samordna och sammanställa 
lovprogram på sport-, sommar- och höstlov. Samarbete med föreningsliv och andra 
organisationer är betydelsefullt för verksamheten. Statsbidrag från Socialstyrelsen 
möjliggör en utökning av aktiviteter på loven. Populära lovaktiviteter under 2018 har 
varit Bli din egen youtuber, Bodaborg med fritidsgårdarna, prova på ridning och 
körning, Öppet hus på KomTek mfl. Alla aktiviteter är kostnadsfria för barnen och 
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ungdomarna. Programmen riktar sig främst till barn och unga 6-15 år. 

Badplatser  

Sommarens varma väder medförde utmaningar vid kommunens offentliga 
badplatser. Det har mestadels handlat om högt besöksantal som bidragit till 
nedskräpning, felparkering och otrygga situationer. Lanna badgruva och Leken var 
mest utsatta. En rad olika åtgärdsförslag har presenterats för Kultur- och 
bildningsnämnden och arbetet pågår för att hitta en hållbar lösning till sommaren 
2019. 

Fritidsgård 

Fritidsgårdarna arbetar fortlöpande med att kvalitetssäkra verksamheten bland annat 
genom att ha tagit fram en handlingsplan för fritidsgårdarna. I handlingsplanen 
redogörs för hur personalen ska agera i olika situationer som kan uppstå på 
fritidsgården. Syftet är att: 

 Vägleda fritidsgårdspersonal i olika situationer som uppstår i verksamheten 

 Tydliggöra vilka funktioner som ska kontaktas beroende på situation 

 Säkerställa tydlighet, likvärdighet och trovärdighet för personal och besökare 

Samarbetet med Mullhyttans fritidsgård, som drivs av Mullhyttans bygdeförening via 
avtal med kommunen, fortsätter under 2019. Mullhyttans fritidsgård medverkar på 
gemensamma möten och ska därmed även agera utifrån handlingsplanen. 

Nytt för 2018 är att fritidsgårdarna börjat dokumentera antalet besökare/kväll 
genom använda besökslistor. Det är en positiv utveckling för att synliggöra det höga 
antalet besökare och på så sätt kunna motivera eventuella behov av utökad 
personalstyrka och utökade lokalbehov. 

Konsumentrådgivning 

Avtalet med Karlskoga kommun om köp av kvalificerad konsumentvägledartjänster 
löper på. Samarbetet fungerar bra. 

Analys och lärdomar 

Samarbetet med KomTek i Örebro har varit betydelsefullt på så vis att viktiga 
kontakter har etablerats för framtida KomTekverksamhet i Lekeberg. 

Samarbetet med den nya arrendatorn på Sannabadet har fungerat mycket bra. 

Under året fick många av de större biblioteksfrågorna lösas av 1:e bibliotekarien och 
ambitionsnivån gällande de ordinarie biblioteksverksamheterna fick sänkas. Ett 
exempel är läslustverksamheten som påverkades av detta. 

På grund av dessa omständigheter blev situationen ansträngd och orsakade en hög 
arbetsbelastning för bibliotekarierna. Tack vare att biblioteket stängdes under fem 
veckor på sommaren och då man drog ner på öppettiderna under hösten samt tog in 
vikarier så kunde verksamheten rulla på, dock med minskad ambition. 

I efterhand kan man se att i ombyggnadsbudgeten för biblioteket hade det varit bra 
om medel hade räknats in för att ha en projektledare som tog hand om hela 
ombyggnadsprocessen. 1:e bibliotekarien fick nu, efter att kultur- och fritidschefen 
slutade, ta hand om mycket som rörde ombyggnationen, medverka på byggmöten 
och ha kontakter med bland annat fastighetsbolaget och byggföretaget i många 
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frågor som uppstod i byggprocessen. Med en projektledare hade förmodligen 
ombyggnaden av biblioteket kunnat genomföras på kortare tid. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att under året har fokus främst behövt läggas på 
ombyggnationen och på att hålla avdelningens löpande verksamhet igång. Tiden har 
inte räckt till för att arbeta framåtsträvande och med utveckling. 

Utvecklingsområden  

I och med rekryteringen av den nya Kultur- och fritidschefen kan vi ta upp 
utvecklingsområden som har fått stå tillbaka under 2018. Bland annat ska taxor och 
regler för uthyrning av kommunala lokaler ses över och revideras 2019. Ytterligare 
utvecklingsområden är framtagandet av en Kultur- och fritidsplan, Konstpolicy för 
kommunen med riktlinjer för konstnärlig gestaltning och utställningsverksamhet. 

Förhoppningen är att vi i vår rekryterar minst två nya handledare till KomTek under 
2019, med både teknisk -och pedagogisk utbildning för att kunna driva ett KomTek 
med medveten planering och hög standard på kurserna. 

Planering för sportlovsprogram 2019 påbörjades i december 2018. Under 2019 
kommer möjligheten att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för kostnadsfria 
lovaktiviteter inte att finnas. Det innebär en kraftig begränsning i utbudet av 
lovaktiviteter 2019. Det innebär också att fritidsgårdarna inte kan ha utökade 
öppettider 2019. 

Den nya bibliotekslokalen är fortfarande under utveckling; i barnavdelningen finns 
arbete kvar att göra gällande inredning och miljögestaltning. Under sportlovet 
kommer fritidsgårdarna att delta i en aktivitet för att ta fram idéer för inredning och 
innehåll på ungdomshyllan. 

Övriga biblioteket är i stort sett klart inredningsmässigt. Några kompletteringar 
tillkommer och reklamationer på en del av inredningen behöver följas upp. 

2019 kommer ett nytt länsgemensamt läsprojekt utifrån Timbuktus (Jason Diakités) 
bok ”En droppe midnatt” att genomföras. Biblioteket kommer förhoppningsvis ha 
större möjlighet att vara med i läsprojektet i högre omfattning denna gång. 
Ombyggnationen kommer att ge positiv effekt långsiktigt på det läsfrämjande 
arbetet, då de nya lokalerna möjliggör olika varianter av läsfrämjande aktiviteter 
bland annat på människors fritid. 

Från slutet av februari 2019 kommer de ordinarie öppettiderna att gälla igen, efter 
lite extra kvällsöppet under sportlovet. 

Arbetet med kulturlyftet fortsätter. Förutsättningarna för det ökar under kommande 
år, då avdelningen personalmässigt kommer att vara fulltalig. 

Den nya utställningshallen ger möjlighet till ny verksamhet och bidrar till kulturlyftet. 
Hallen ger också utökade möjligheter för samverkan med föreningslivet. 

Samverkan avseende kulturskole-verksamheten ska utvecklas vidare med bland 
annat regelbundna avstämningsmöten och översyn av administrationen 
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1.3 Ekonomi 

Resultatet för Kultur- och bildningsnämnden 2018 uppgår till - 1 429 tkr. 
Underskottet beror till största delen på högre kostnader för skolskjutsar samt köp av 
gymnasieplatser vilka har blivit dyrare än budgerat. 

Gemensam verksamhet  + 3 495 tkr 

Här ligger kostnader för den gemensamma administrationen samt nämnden. 

Överskottet består till största delen av tilläggsanslaget om 2 mkr som delvis ska täcka 
den del kostnaden för skolskjutsarna som överstiger budget. En bidragande orsak till 
överskottet är också en lägre lönekostnad än budgeterat på grund av vakant 
chefstjänst under del av året. 

Förskola - 804 tkr 

Förskolan visar på ett underskott om 804 tkr. Underskottet kan delvis förklaras av 
ökade lönekostnader för kökstjänster, då man budgerat för lönebidragsanställda. 

En annan orsak till underskottet är den interkommunala ersättningen som överstigit 
vad som budgeterats. 

Grundskola inklusive skolskjutsar - 4 675 tkr 

Grundskolan har ett underskott mot budget om 1 076 tkr och skolskjutsarna 
resulterar i ett underskott om 3 599 tkr. 

Trots underskottet för grundskolan totalt så visar vissa skolenheter på överskott. Vad 
avser Mullhyttans skola är det främst inom fritids det råder ett överskott pga att man 
använt befintlig personal från fritids till stöd för elever. Det har varit det bästa för 
eleverna att få stöd från sedan tidigare känd personal. Ytterligare en anledning är två 
sjukskrivningar som inträffade i slutet av terminen. En större arbetsbelastning på 
befintlig personal är naturligtvis en konsekvens av detta och sjukskrivningarna kan 
vara ett tecken. 

Förklaringen till överskottet inom den samlade elevhälsan är att det saknats personal 
på lediga tjänster. Under större delen av vårterminen saknades skolsköterska/or. Det 
fick till följd att skolläkaren inte blev anlitad i samma utsträckning som tidigare, 
därför mindre kostnad både vad gäller ordinarie bemanning och köp av tjänst. Även 
psykolog kostnaden påverkades av denna minskade bemanning. 
 
Hidinge skola fick ett underskott mot budget på ca -1 400 tkr. Den analys som gjordes 
under vintern –18 visade redan då att budgeten för Hidinge skulle bli för liten i 
förhållande till behovet. Budgeten 2018 är beräknad på 248 elever enligt prognos och 
ht 18 började 255 elever. Under vt -18 ökade elevantalet markant och skolan var 
tvungen att anställa ytterligare pedagoger p.g.a att en klass stod utan klasslärare och 
det var fler elever med behov av särskilt stöd som inte fick det stöd som de hade rätt 
till vilket ledde till anställning av resurspedagoger. 
I juni -18 minskades bemanningen med en resurspedagog och vid starten av ht-18 
hade skolan en bemanning på 23,97 åa mot budget på 22,1. 
 
På grund av bland annat bristerna i skolledningen under 2017-2018 har arbetsmiljön 
och ledning/styrning blivit eftersatt vilket gav konsekvenser hos fritidspersonalen och 
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det inkom i januari 2018 en anmälan från arbetsmiljöverket på brister i arbetsmiljön 
på fritids. Under våren var sjukskrivningen hög bland fritidspedagogerna och 
vikariekostnaderna blev högre än normalt. 

Tulpanen hade under 2018 ett tillfälligt extra tillskott till tjänster utifrån svårigheter i 
organisationslösningar och lokaler, inte minst för fritids. 

Ett ökat barnantal på morgonfritids krävde en utökning med ytterligare pedagoger 
denna tid för att skapa en accepterad nivå på start på dagen för våra barn. 

Gymnasieskola - 395 tkr 

Den interkommunala ersättningen för gymnasieelever har överstigit vad som 
budgeterats för år 2018. Även språkintroduktionen har gått med underskott om 
närmar 200 tkr. 

Vuxenutbildning + 396 tkr 

Vuxenutbildningen visar på ett överskott på 395 tkr för år 2018. En förklaring till 
detta är ett statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning motsvarande 339 tkr som 
inkommit under året. 

Kultur- och fritidsverksamhet + 554 tkr 

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett överskott för år 2018. Överskottet 
beror till viss del på verksamheter som inte genomförts i den utsträckning som man 
budgeterat för. Bland annat har Naturskolan helt pausats under 2018, samarbetet 
med KomTek i Örebro har inte belastat budgeten på helår och det blev lägre 
kapitalkostnader än vad som planerats då investeringen såsom spontanidrottsplats ej 
har gjorts under året. 

  

Kultur- och bildningsnämnden Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 2018 

Gemensam verksamhet 18 176 14 681 3 495 

Förskola 54 076 54 880 -804 

Grundskola (exkl skolskjutsar) 87 517 88 593 -1 076 

Skolskjutsar grundskolan 6 500 10 099 -3 599 

Gymnasieskola 27 740 28 135 -395 

Vuxenutbildning 903 507 396 

Kultur- och fritidsverksamhet 8 227 7 673 554 

SUMMA 203 139 204 568 -1 429 

  

Investeringar (Förvaltningsgemensamt) 

Nämndens budget för reinvesteringar som avser utbyte av gamla inventarier men 
även anförskaffning av nya har inte hunnit förbrukas fullt ut under året. Ej förbrukad 
budget flyttas med till nästkommande år. 
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Investeringar kultur- och 
bildningsnämnden 

Budget Utfall Avvikelse 

MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN 280 102 178 

INVENTARIER, KUB 1 050 195 855 

NY FÖRSKOLA HIDINGE-LANNA 502 113 389 

OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 604 396 

Summa investeringar 2 832 1 014 1 818 
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Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2018 kultur- och 
bildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
I beslutad MER-plan för 2018 fanns ett flertal mål och indikatorer beslutade 
tillsammans med en internbudget för nämndens olika ansvarsområden. Mål, 
indikatorer och ekonomiska resurser hänger ihop med det faktum att invånarantalet 
fortsätter att öka i kommunen, vilket tydligt påverkar verksamheterna inom Kultur- 
och bildningsförvaltningen

1 Bakgrund
Utifrån ovan beskrivning kan också tilläggas nämndens och förvaltningens kännedom 
om dels en komplicerad och kostsam skolskjutssituation samt att ett flertal chefer i 
förvaltningens ledning slutade till årsskiftet 17/18 och i början av året. Den extremt 
varma sommaren blev ytterligare en oplanerad utmaning för förvaltningen samtidigt 
som en planerad biblioteksutbyggnad pågick för fullt.

Analys och slutsats
Med koppling till bakgrund och ärendebeskrivningen ovan är analys och slutsats att 
de flesta av nämndens olika mål och indikatorer har uppnåtts eller hamnat nära 
måluppfyllelse, vilket självklart är positivt och ett resultat av ett gott lagarbete. Den 
indikator som avviker mest negativt jämfört med året innan är kunskapsnivån för 
årskurs 9 och här är den främsta orsaken i de nyanlända elevernas kunskapsresultat.

När det gäller indikatorerna 2018, som även funnits 2017 och tidigare, så vill vi till 
MER-planen -19 justera målnivån för vissa indikatorer, ta bort några och lägga till en 
indikator enligt följande förslag:

- måluppfyllelse för trygghetsnivå ändras till >90% (från 100 %)
- delaktighet införs för åk 5 och åk 9 med målnivån ”bättre än utfall -18”
- kränkningsanmälningar samt de två ”3 år efter gymnasiet” tas bort

Dessutom behöver vi mer tid till dialog med nämnden inför MER-plan -20 om 
relevanta och realistiska indikatorer, målnivåer etc med koppling till de övergripande 
KF-målen och budgeten för kommande år. Allt för att kunna genomföra en ännu 
bättre verksamhets- och budgetplanering med en effektivare organisation ihop med 
bättre arbetsmetoder.
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Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2018 för kultur- och 
bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare

Sida 65 av 155



Kultur- och 
bildningsnämndens MER-plan 

med internbudget 2019

7

KUB 18-349
   

Sida 66 av 155



Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (2)

Dnr: KUB 18-349

   

Tjänsteskrivelse – Kultur- och bildningsnämndens 
MER-plan med internbudget 2019

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 212 821 tkr. 
Budgetramen är förstärkt med 9 402 tkr. I ramförstärkningen ingår en uppräkning för 
löneökningar, förändrade politiska arvoden, volymförändringar i förskola, grundskola 
och gymnasium samt en uppräkning för ökade hyreskostnader. 

Efter några år av ständiga förändringar inom kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation går vi in i verksamhetsåret 2019 med stabila förutsättningar, 
vilket ger förutsättningar för hållbar och framgångsrik verksamhetsutveckling. Det 
innebär bland annat att förvaltningen, i en partsgemensam process, kommer arbeta 
för att säkra kompetensförsörjningen, arbeta vidare för en ökad miljökompetens i 
organisationen, arbeta för att minska matsvinnet och införa ett arbete enligt "Grön 
Flagg" på våra förskolor. 

Med stöd från skolverket går vi in i ett treårigt projekt med syfte och mål att utveckla 
mottagande och undervisning till våra nyanlända barn och elever. Stödet riktar sig till 
huvudmannanivån. Systematiken kring skolornas planer mot kränkande behandling, 
utbildning till all personal gällande kränkande behandling och diskriminering samt 
förbättrade rutiner kring anmälan, utredning och åtgärder är ytterligare exempel på 
områden som förvaltningen kommer ta ansvar för.

Lekebergs bibliotek har renoverats och byggts ut under 2018 och kommer invigas i 
februari. Det nya biblioteket innehåller en utställningshall som skapar möjlighet för 
konstutställningar, författarbesök, sagostunder mm. Taxor och regler kring uthyrning 
av kommunala lokaler behöver ses över och revideras.
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Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2019 för kultur- och 
bildningsförvaltningens verksamheter.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
förvaltningschef
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1 Inledning 
Inledning 

  

Efter några år av ständiga förändringar inom kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation går vi nu in i verksamhetsåret 2019 med stabila förutsättningar, 
vilket ger förutsättningar för hållbar och framgångsrik verksamhetsutveckling. 

Hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga Nya Lekebergsskolan. 2019 är 
projekteringsarbetet igång och förvaltningen deltar aktivt i arbetet. Nya 
Lekebergsskolan blir en F-9 skola för ca 850 elever. Den F-3 verksamhet som idag 
finns på Tulpanens skola kommer flyttas över till Lekebergsskolan. En utredning om 
Tulpanens framtid pågår. 

Under hösten 2018 har Lekebergs bibliotek renoverats och byggts ut. Det nya 
biblioteket innehåller en utställningshall som skapar möjlighet för konstutställningar, 
författarbesök, sagostunder mm. Biblioteket kommer invigas i februari. 

Taxor och regler kring uthyrning av kommunala lokaler behöver revideras, vilket 
kommer ske under 2019. 

KomTek är en kommunal entreprenörs- och teknikskola som erbjuder kurser i teknik 
och entreprenörskap för barn boende i Lekebergs kommun. I ett samarbete med 
Örebro kommun har Lekeberg utbildat egna handledare som under hösten 2018 har 
genomfört KomTek-kurser i Mullhyttan, för barn som går i åk 1-3 och åk 4-6. Till 
våren förläggs KomTek-kurserna i Fjugesta och vänder sig till barn i samma 
åldersgrupper som i Mullhyttan. 

Efter långdragna förhandlingar slöts i september 2018 ett centralt avtal med 
lärarförbunden, HÖK 18. Med utgångspunkt i det nya läraravtalet har ett 
partsgemensamt arbete påbörjats mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och LR, med 
målet att säkra kompetensförsörjningen och öka måluppfyllelsen i kommunens 
förskolor och skolor. En handlingsplan har tagits fram som ska förankras hos 
förskolechefer och rektorer. 

Med koppling till Kommunfullmäktiges mål att ”Lekebergs kommun minskar sin 
klimatpåverkan”, kommer kultur och bildningsförvaltningen att arbeta vidare för en 
ökad miljökompetens i organisationen, arbeta för att minska matsvinnet samt införa 
ett arbete på våra förskolor enligt "Grön Flagg". 

Kultur- och bildningsförvaltningen har tackat ja till ett erbjudande från skolverket om 
stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever. Målet med insatsen är 
att utveckla mottagande och undervisning till våra nyanlända barn och elever så att 
de ges bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål. Satsningen vänder sig till 
huvudmannanivån och omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett lokalt team 
bestående av representanter från styrkedjan har bildats inom förvaltningen. Det 
lokala teamet ska driva utvecklingsarbetet tillsammans med processtödjare från 
skolverket. Arbetet startar i januari. 

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en viktig förutsättning för att alla 
våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som 
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möjligt enligt utbildningens mål. Barn och elevhälsa är därför ett prioriterat 
utvecklingsområde 2019. Vi behöver utveckla det främjande och föreyggande 
arbetet, skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt 
och ett likvärdigt arbetssätt. Det åstadkommer vi bland annat genom en kontinuerlig 
dialog i ledningsgruppen, utbildning till all personal i vägledande samspel (ICDP) och 
ett väl fungerande samrbete kring de gemensamma barn och elevhälsoresurserna. 

En stor andel av våra elever åker skolskjuts till skolan. Med stöd av beviljade 
utvecklingsmedel från kommunstyrelsen inleder förvaltningen i januari ett samarbete 
med konsultföretaget Optiplan, kring en ny upphandling av skolskjuts. Målet är en 
välfungerande, trafiksäker och kostnadseffektiv skolskjuts. 

I 2019 års budget finns medel avsatta för en pedagogtjänst till en familjecentral i 
Lekeberg. Socialnämnden har avsatt medel till en kuratorstjänst och 
Kommunstyrelsen har avsatt medel för lokalhyra. Med dessa förutsättningar 
fortsätter planeringsarbetet i arbetsgruppen som har en representation från kultur- 
och bildning, socialtjänsten och vårdcentralen i Fjugesta. Ambitionen är att 
familjecentralen ska kunna starta hösten 2019. 

I november 2018 genomförde konsultföretaget PWC en granskning av skolornas 
arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. I 
rapporten pekas ett antal förbättringsområden ut. Den enkla åtgärden handlar om 
att delegationsordningen behöver kompletteras med ansvar enligt 
Diskrimineringslagen. Ett mer omfattande arbete behöver däremot göras kring andra 
delar såsom systematiken kring skolornas planer mot kränkande behandling, 
utbildning till all personal gällande kränkande behandling och diskriminering samt 
förbättrade rutiner kring anmälan, utredning och åtgärder. Revisionsrapporten pekar 
också på att nämndens uppföljning av trygghetsarbetet behöver utvecklas. 

En framgångsrik verksamhetsutveckling inom förskolan, skolan och inom kultur och 
fritidsområdet förutsätter ett ledarskap som är pedagogiskt, nytänkande och 
demokratiskt . Verksamhetsåret 2019 kommer därför ledarskapet att vara i fokus i 
förvaltningens ledningsgrupp. Med inspiration från en föreläsning om framgångsrikt 
ledarskap inom idrotten kommer ledningsgruppen formulera sig kring en gemensam 
ledningsdeklaration. Syftet är att utveckla samarbetet inom ledningsgruppen och 
formulera mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet. Målet är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för våra medarbetare att lyckas i sina uppdrag. 

Som förvaltningschef ser jag som min främsta uppgift att skapa förutsättningar för 
förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklaren att vara framgångsrika i sina 
uppdrag samt att stödja förvaltningens politiska ledning. Vårt gemensamma mål är 
verksamheter av högsta kvalitet, för våra barn, elever och medborgare. 

Monica Skantz 

Förvaltningschef 

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 
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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 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.  

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.  

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.  

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.  

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.  

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.  

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

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.  

 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 
förvaltningar.  

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

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.  

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.  

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

2019 

Sida 73 av 155



  2019-01-24 

 

6 

 

2 Organisation 
I kultur- och bildningsnämnden sitter 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden är Berth Falk (S). 

Fördelning av mandat 

Partier  Ledamöter 

Centerpartiet  3 

Socialdemokraterna  2 

Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna 

 2 

Framtidspartiet, Sverigdemokraterna  2 

   

   

   

   

   

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 

Kommunfullm
äktiges mål 

Nämndmå
l 

Indikator 
Utgångsv

ärde 

Målvä
rde 

2019 

Målvä
rde 

2020 

Målvä
rde 

2021 

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 

46% Öka 
från 
46% 

Öka 
från 
46% 

Öka 
från 
46% 

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

80% Öka 
från 
80% 

Öka 
från 
80% 

Öka 
från 
80% 

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt 

Medborga
rna ska 
kunna ta 
del av ett 
levande, 
kvalitativt 
och 
varierat 
kultur- 
och 
fritidsutbu
d samt ges 
förutsättni
ngar att 
själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamh
et 

Antalet 
biblioteksbesökare 

31 500 st mer 
än 

35 000 
st 

mer 
än 
35 380 
st 

 

Antalet utlån 32 042 st mer 
än40 
000 

mer 
än40 
372 

 

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

32 st mer 
än32 

st 

mer 
än32 
st 

 

 Värde 
medarbetarundersö
kningen  - 

80 Öka 
från 

Öka 
från 

Öka 
från 
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Kommunfullm
äktiges mål 

Nämndmå
l 

Indikator 
Utgångsv

ärde 

Målvä
rde 

2019 

Målvä
rde 

2020 

Målvä
rde 

2021 

Medarbetarengage
mang (HME) 

74 74 74 

 Sjukfrånvaro 7% Minsk
a från 

7% 

Minsk
a från 
7% 

 

 Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverka
n 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Ja 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. 

Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

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 
skolverksa
mhet 

Andelen barn 
som känner sig 
trygga 

71% mer än  
90% 

mer än  
90% 

mer än  
90% 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga 

88% mer än 
90% 

mer än 
90% 

mer än 
90% 

Antalet 
förskoleverksam
heter som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

100% 100% 100%  

Antalet 
skolverksamhet
er som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

100% 100% 100%  
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Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

Andel elever 
som känner sig 
delaktiga 
årskurs 5 

65% 65% 65% 65% 

Andel elever 
som känner sig 
delaktiga 
årskurs 9 

55% 55% 55% 55% 

Barnen och 
eleverna är 
en del av 
en god och 
utveckland
e lärmiljö 

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

93% 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% 

 

Andelen elever 
som tar del av 
kultur i skolan. 

100% 100% 100%  

Andelen barn 
som tar del av 
kultur i förskola 
och pedagogisk 
omsorg. 

10% öka 
från 
10% 

öka 
från 
10% 

 

Eleverna 
når 
kunskapsm
ålen 

     

 Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen 

74,47% öka 
från 

74,47% 

öka 
från 
74,47% 

öka 
från 
74,47% 

 Elever i åk. 9 
som är behöriga 
till ett 
yrkesprogram 

83% öka 
från 
83% 

öka 
från 
83% 

öka 
från 
83% 

 Gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 3 
år, 

 Öka 
från 

46,6% 

Öka 
från 
46,6% 

Öka 
från 
46,6% 
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Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

 Ungdomar som 
studerar på 
högskola/univer
sitet 3 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildn
ing 

 Öka 
från 
30% 

Öka 
från 
30% 

Öka 
från 
30% 
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4 Driftbudget 
4.1 Ramförändring 2019 

Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2019 är 212 821 tkr (netto). En ökning 
med 4,6 % eller 9 402 tkr. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar av 
kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2019  finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i 
ram beror till största del på 2018 års löneökning och 2019 års hyresökning, 
kompensation för volymökning förskola, skola och gymnasium. 

KUB NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING BELOPP 

Verksamhetens budget 2018 203 419 

löneökning 3 månader 891 

arvoden förväntad ökning 3 % 2019 18 

Förändrade politiska arvoden enl. nya arvodesbestämmelser 150 

Hyresökning 2019 2 % 642 

Volymförändring gymnasiet 2 970 

Volymförändring förskola 3 032 

Volymförändring grundskola 1 699 

SUMMA 212 821 

Nettobudgetförändring 9 402 

4.2 Internbudget 2019 

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 förskolebarn och elever. 
Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner och efter 
sysselsättningsgrad. 

Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att 
internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala 
ersättningar, har justerats utifrån kända förutsättningar. Förskolan får en utökning 
med 4 åa och 200 tkr till köp av förskoleplatser från andra huvudmän. Grundskolan 
får en utökning med 0,8 åa och 850 tkr till köp av grundskoleplatser från andra 
huvudmän. Gymnasiebudgeten ökas med anledning av fler elever. 

Utökning i budget utöver resursfördelning förskola och skola är 60 % tjänst till den 
nya familjecentralen som beräknas öppna hösten 2019. Kultur- och 
fritidsavdelningen får uppräkning i sin budget för att täcka ökade kostnader inom , 
kulturskola, bibliotek, och badplatser, totalt 190 tkr. Den tillfälliga 
resursförstärkningen från 2018 på 2 000 tkr fördelas med 1400 tkr  till Tulpanen och 
resterande till budget för skolskjutsar. 

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av 
under 2019 har budgeterats för att utöka med en administrativ tjänst inom 
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skolområdena Mullhyttan och Hidinge. en specialpedagog till 7-9, en kuratorstjänst 
till den samlade elevhälsan samt 50 % samordnare nyanlända. 

Budgeten för skolskjutsar utökas med 2 500 tkr och motsvarar den prognostiserade 
kostnaden för 2019. 

Undervisning för nyanlända finansieras med statliga medel. En samordnartjänst med 
inriktning gymnasiet, vuxenutbildning och nyanlända fördelas kostnadsmässigt 50 % 
på nämndens budget och resterande 50 % finansieras med riktade statsbidrag för 
likvärdig skola. 

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2019 

Tabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna 
som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De större ekonomiska 
förändringarna grundas på hyresökning 2019, lönerevisionen 2018, förändrade 
arvodesbestämmelser, volymförändringar 2019 samt att 2,0 tjänst specialpedagog 
flyttas från förvaltningsgemensamt till förskolans budget. 2018 var den gemensamma 
administrationen budgeterad under gymnasieskolan men är flyttad till förskolan och 
grundskolan i år. 

Verksamhetsområden BUDGET 19 BUDGET 18 Förändring 

Kultur- och bildningsnämnd 867 tkr 699 tkr 168 tkr 

Förvaltningsgemensamt 19 425 tkr 17 066 2 359 tkr 

Förskola 58 669 tkr 55 622 tkr 3 047 tkr 

Grundskola 96 259 tkr 92 927 tkr 3 332 tkr 

Gymnasieskola 29 258 tkr 29 030 tkr 228 tkr 

Vuxenutbildning 915 tkr 903 tkr 12 tkr 

Kultur och fritid 7 428 tkr 7 172 tkr 256 tkr 

SUMMA 212 821 tkr 203 419 tkr 9 402 tkr 

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och 
sälj, föräldraavgifter, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, 
semesterskuldförändring och diverse övergripande kostnader. Samt budget för 
resursförstärkning för barn i behov av särskilt stöd. Under en egen verksamhet finns 
kostnader för facklig verksamhet.  

4.4 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. 

4.5 Resurfördelningsmodell förskola och grundskola 

Internbudgeten är framräknad utifrån den resursfördelningsmodell som finns men 
med några justeringar för att rymma volymutökningen inom ram. 

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

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg 
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Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas 
deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 2 år, För barn mellan 3-6 år räknas den 
schemalagda tiden 1 gång. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man 
har vid beräkningstillfället som är oktober månad (i modellen motsvarar en 
årsarbetare 254 timmar). Höstens barn i verksamheten 2018 och barn i kö som 
önskar plats till 2019 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2019 års 
resursfördelning. 

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att 
hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta området finns tre 
heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg. 

4.5.2 Fritidshem 

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 
20,9 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 
procent årsarbetare per barn. Fritidshemmens fördelning utgår utifrån inskrivna 
fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2018 och motsvarande andel av totala 
beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till 
hösten 2019. 

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass  

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. Tilldelningen sker i antalet 
tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna. 

Tilldelningen till förskoleklass är 5 årsarbetare per 100 barn, dvs. 5 procent tjänst per 
barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever. 

Nyckeltalen är i 2019 års budget: 

Åk 1-2 = 1,6315 motsvarar 5,63 åa per 100 elever 

Åk 3-6 = 1,9555 motsvarar 6,74 åa per 100 elever 

Åk 7-9 = 2,1765 motsvarar 7,51 åa per 100 elever 

Höstens inskrivna barn/elever 2018 är grunden för 2019 års 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 
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Förskola 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. 

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: 1 028 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. Det utgör 34 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6 

Grundskola 1-6 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 800 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm 

Grundskola 7-9 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 300 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. 

4.6 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. 

4.7 Övrigt 

7-9 skolan har ett anslag för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 
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. 

Sida 82 av 155



  2019-01-24 

 

15 

 

5 Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för kultur- och bildningsnämnden består av ett 
reinvesteringsanslag som är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier 
som är avskrivna och/eller förbrukade. . Anslaget utgår från minskade 
kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är 
avskrivningstiden längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften. Under 
2018 minskade kapitalkostnaderna med 48 tkr som läggs till utrymmet för 2019. Det 
finns också ett anslag för inventarier till ombyggnaden av biblioteket. Samt för 
upprustning av motionsspåret i Mullhyttan. Och för att anlägga en ny 
spontanidrottsplats.  Återstående del av investeringsbudgeten för Lärkan förs över till 
2019. 

Investering KUB Kapitalkostnad 
Investeringsutg
ift 

Avskrivningstid 

Reinvesteringsanslag 260 tkr 1 280 tkr 5 ÅR 

Ny förskola Hidinge-Lanna 46 tkr 390 tkr 10 ÅR 

Ombyggnad bibliotek 47 tkr 400 tkr 10 ÅR 

Motionsspår Mullhyttan 11 tkr 180 tkr 20 ÅR 

Näridrottsplatser 83 tkr 1 439 tkr 25 ÅR 

Summa 447 tkr 3 689 tkr  
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Bilaga 1 Fördelning personal grundskola, fritidshem, förskola 

årsarb. per Elever/ Belägg- Barn/

Personal Elever 100 elever Personal Elever årsarb. ning Personal Barn årsarb.

Lekebergsskolan 7-9 19,4 234 Elever 8,3 åa

Fritidshem Asken-Eken-Rönnen 9,3 194 20,9 Elever 78%

Fritidsklubb Grottan 1,5 32 20,9 Elever 19%

Förskoleklass Tulpanen 2,7 54 Elever 5,0 åa

Tulpanens skola 1-3 11,6 193 Elever 6,0 åa

Lekebergsskolan 4-6 11,1 165 Elever 6,7 åa

Förskolan Tummeliten 8,2 57 7,0 Barn

Förskolan Gunghästen 2,9 19 6,6 Barn

Förskolan Växthuset Berga 8,8 57 6,5 Barn

Förskolan Skattkistan 6,1 38 6,2 Barn

Förskolan Äventyret 9,2 57 6,2 Barn

Äppelblomman 6,1 57 9,3 Barn

Familjedaghem 3,0 19 6,3 Barn

Förskolan Mullhyttan 9,7 76 7,9 Barn

Fritidshem Tallbacken 3,0 64 20,9 Elever 53%

Förskoleklass Mullhyttan 0,7 14 Elever 5,0 åa

Mullhyttans skola 1-6 6,8 106 Elever 6,4 åa

Förskolan Lär-Kan 13,6 76 5,6 Barn

Förskolan Norrgården 8,8 57 6,5 Barn

Förskolan Sörgården 9,8 57 5,8 Barn

Fritidshem Hidinge 9,0 189 20,9 Elever 69%

Förskoleklass Hidinge 2,2 44 Elever 5,0 åa

Hidinge skola 1-6 14,6 231 Elever 6,3 åa

SUMMA 69,0 1 041 Elever 6,6 åa 22,9 478 20,9 Elever 59% 86,3 573 6,6 Barn

Grundsärskolan 4,4 9 Elever

SUMMA 73,4 1 049 Elever 7,0 åa

GRUNDSKOLA FRITIDSHEM FÖRSKOLAN
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Minusposten 1 026 kr för övrigt på Skattkistan beror på att barnunderlaget är relativt litet. Det 

jämnas ut då förskolecheferna har en samlad budget för all övrig förbrukning som sedan fördelas 

jämnt över alla förskolor.  

 

 

  Bilaga 2. Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial 

 
 
      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

Total Läromedel

ANS Tilldelning och ped mtrl. komp.utv Övrigt 

GRUNDSKOLA 201 772 200 596 700 58 086 117 414

Lekebegsskolan 7-9 772 200 596 700 58 086 117 414

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 202-203 1 342 759 755 090 108 860 478 810

Asken-Eken-Rönnen Fritidshem 202 199 289 63 974 27 827 107 488

Grottan Fritidsklubb 203 33 071 10 616 4 618 17 837

Förskoleklass Tulpanen 202 108 000 54 000 8 100 45 900

Tulpanens skola 1-3 202 540 400 337 750 34 937 167 713

Lekebergsskolan 4-6 203 462 000 288 750 33 378 139 872

GRUNDSÄRSKOLA 203 25 430 3 500 5 874 16 056

Lekebergs särskola 203 25 430 3 500 5 874 16 056

FÖRSKOLOR 204 258 514 152 000 63 837 42 677

Gunghästen 35 500 19 000 8 698 7 803

Skattkistan 74 361 57 000 18 386 -1 026 

Äventyret 111 873 57 000 27 678 27 196

Familjedaghem 36 780 19 000 9 075 8 705

FÖRSKOLOR 2042 331 416 190 000 80 024 61 391

Mullhyttans förskola 122 304 76 000 28 984 17 320

Tummeliten 101 889 57 000 24 734 20 155

Växthuset Berga 107 223 57 000 26 307 23 916

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 205 390 108 220 465 31 472 138 171

Tallbacken Fritidshem 65 308 20 965 9 119 35 224

Förskoleklass Ekorren 28 000 14 000 2 100 11 900

Mullhyttans skola 1-6 296 800 185 500 20 253 91 047

FÖRSKOLOR 2041 468 109 190 000 96 634 101 116

Lär-Kan 162 370 76 000 40 797 45 573

Norrgården 107 421 57 000 26 365 24 056

Sörgården 117 958 57 000 29 472 31 486

Äppelblomman 80 359 57 000 18 386 4 973

GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM 206 927 803 510 027 77 277 340 499

Hidinge Fritidshem 194 003 62 277 27 089 104 637

Förskoleklass Hidinge 87 000 43 500 6 525 36 975

Hidinge skola 1-6 646 800 404 250 43 663 198 887

TOTALT 4 516 339 2 617 782 522 065 1 296 133
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Bilaga 3 Kultur- och bildningsnämndens internbudget 2019

Ansvar Verksamhet Slag BUDGET 2019

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 340000 Effektiviseringskrav 2019 -23 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 605 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42% 190 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 10 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 454600 KURSER 50 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 35 000

10000000 Summa 867 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41000000 FÖRSKOLA 1-5 ÅR 315100 BARNOMSORGSAVG -3 607 000 

41000000 Summa -3 607 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -220 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 315100 BARNOMSORGSAVG -200 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -250 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 4 601 800

41050000 Summa 3 931 800

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 315100 BARNOMSORGSAVG -215 000 

41100000 Summa -215 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42000000 INTEGR.FRTHEM O FÖRSKOLEKLASS 315100 BARNOMSORGSAVG -1 386 000 

42000000 Summa -1 386 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -100 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 315100 BARNOMSORGSAVG -2 025 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -20 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 460 000

42050000 Summa -1 685 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 42100000 FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR 315100 BARNOMSORGSAVG -287 000 

42100000 Summa -287 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43150000 F-KLASS ANDRA KOMMUNER 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -200 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43150000 F-KLASS ANDRA KOMMUNER 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 300 000

43150000 Summa 100 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -1 189 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -260 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 5 129 000

43250000 Summa 3 680 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43290000 GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA 339000 UTVECKLINGSMEDEL 2019 -750 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43290000 GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 9 774 000

43290000 Summa 9 024 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43291000 GEM ELEVASS PLAC BARN 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 500 000

43291000 Summa 500 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 751 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 464400 SKOLSKJUTSAR 220 000

43310000 Summa 1 971 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 340000 Effektiviseringskrav 2019 -184 000 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 7 090 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 409100 Semesterlöneskuldens förändring 260 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 2 748 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 67 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 454600 KURSER 72 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 455000 DATABEHANDLING 227 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 455200 VERKSAMHETSSYSTEM 284 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 193 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 460000 Gemensam administration -26 867 

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 463000 KONSULTATIONER 100 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 466100 Lokalhyra ökning 19 2% 11 940

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 466400 SERVICEAVTAL 48 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 467100 EL 17 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 469200 LOKALVÅRD 44 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 493000 KAPITALKOSTNADER 201 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 493100 REINVESTERINGSANSLAG 261 137

49100000 Summa 11 413 210

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49400000 PERSONALFÖRSTÄRKNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 481 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49400000 PERSONALFÖRSTÄRKNING 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 365 000

49400000 Summa 4 846 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 99 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 39 000

200000 FÖRVALTNINGSCHEF 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 25 000

49600000 Summa 163 000

201000 REKTOR 7-9 34013000 BOLLHALLEN 321000 BOSTADS O. LOKALHYROR -45 000 

201000 REKTOR 7-9 34013000 BOLLHALLEN 466100 LOKALHYROR BOLLHALL 457 897

201000 REKTOR 7-9 34013000 BOLLHALLEN 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER BOLLHALL 33 000

201000 REKTOR 7-9 34013000 BOLLHALLEN 469200 LOKALVÅRD BOLLHALL 90 000

34013000 Summa 535 897

201000 REKTOR 7-9 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 7 314 000

201000 REKTOR 7-9 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 2 867 000

201000 REKTOR 7-9 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 597 000

43241100 Summa 10 778 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 524 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 205 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 440000 ÖVRIGT MATERIAL 120 300

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 454600 KURSER 58 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 460000 Gemensam administration -26 867 

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 466100 LOKALHYROR 4 894 961

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 321 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 469200 LOKALVÅRD 750 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 469510 LARMABONNEMANG 7 000

201000 REKTOR 7-9 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 493000 KAPITALKOSTNADER 31 000

43241200 Summa 6 884 394

201000 REKTOR 7-9 43241300 LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 100 000

43241300 Summa 100 000

201000 REKTOR 7-9 43241400 LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 97 000

201000 REKTOR 7-9 43241400 LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 38 000

43241400 Summa 135 000

Sida 1Sida 86 av 155



Bilaga 3 Kultur- och bildningsnämndens internbudget 2019

201000 REKTOR 7-9 43241800 PROFIL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 147 000

201000 REKTOR 7-9 43241800 PROFIL 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 58 000

201000 REKTOR 7-9 43241800 PROFIL 440000 ÖVRIGT MATERIAL 100 000

43241800 Summa 305 000

201000 REKTOR 7-9 43242000 SKOLDATATEK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 521 000

201000 REKTOR 7-9 43242000 SKOLDATATEK 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 204 000

201000 REKTOR 7-9 43242000 SKOLDATATEK 440000 ÖVRIGT MATERIAL 250 000

201000 REKTOR 7-9 43242000 SKOLDATATEK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 200 000

43242000 Summa 1 175 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 081 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 208 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 440000 ÖVRIGT MATERIAL 107 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 64 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 454600 KURSER 28 000

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 466100 LOKALHYROR 364 140

202000 REKTOR TULPANEN 42010000 FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 469200 LOKALVÅRD 218 000

42010000 Summa 5 070 140

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 948 000

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 372 000

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 46 000

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 54 000

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 454600 KURSER 8 000

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 466100 LOKALHYROR 181 030

202000 REKTOR TULPANEN 43110000 F-KLASS TULPANEN 469200 LOKALVÅRD 56 000

43110000 Summa 1 665 030

202000 REKTOR TULPANEN 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 576 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 2 186 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 338 000

43211100 Summa 8 100 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 168 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 454600 KURSER 35 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 460000 Gemensam administration -26 867 

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 466100 LOKALHYROR 1 592 852

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 469200 LOKALVÅRD 518 000

202000 REKTOR TULPANEN 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 469510 LARMABONNEMANG 10 000

43211200 Summa 2 454 985

202000 REKTOR TULPANEN 43211300 TULPANENS SK, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 40 000

43211300 Summa 40 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 34013000 BOLLHALLEN 321000 BOSTADS O. LOKALHYROR -45 000 

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 34013000 BOLLHALLEN 466100 LOKALHYROR BOLLHALL 457 897

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 34013000 BOLLHALLEN 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER BOLLHALL 33 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 34013000 BOLLHALLEN 469200 LOKALVÅRD BOLLHALL 90 000

34013000 Summa 535 897

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 460 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 180 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 18 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 11 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 454600 KURSER 5 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 466100 LOKALHYROR 321 484

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 469200 LOKALVÅRD 33 000

42120000 Summa 1 028 484

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 517 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 771 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 289 000

43231100 Summa 6 577 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 136 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 53 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 440000 ÖVRIGT MATERIAL 143 300

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 454600 KURSER 33 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 460000 Gemensam administration -26 867 

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 466100 LOKALHYROR 1 411 702

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 155 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 469200 LOKALVÅRD 447 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 493000 KAPITALKOSTNADER 12 000

43231200 Summa 2 364 135

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43231300 LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 46 000

43231300 Summa 46 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 816 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 320 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 20 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 454600 KURSER 6 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 464400 SKOLSKJUTSAR 5 000

43310000 Summa 1 167 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 750 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 294 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 60 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 20 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 454600 KURSER 20 000

203000 REKTOR LEKEBERG 4-6 43320000 TRÄNINGSSKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 40 000

43320000  Summa 1 184 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 663 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 652 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 440000 ÖVRIGT MATERIAL 136 400

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 451200 TELE 30 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 454600 KURSER 243 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 460000 Gemensam administration -26 867 

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 466100 LOKALHYRA Bergsgatan 114 444

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 467100 EL Bergsgatan 17 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 172 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41001000 GEMENSAMT FJUGESTA OMR 469200 LOKALVÅRD 254 000

41001000 Summa 3 254 977
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204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41080000 SKATTKISTAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 133 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41080000 SKATTKISTAN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 836 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41080000 SKATTKISTAN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 34 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41080000 SKATTKISTAN 466100 LOKALHYROR 491 069

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41080000 SKATTKISTAN 467100 EL 19 000

41080000 Summa 3 513 069

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41081000 GUNGHÄSTEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 905 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41081000 GUNGHÄSTEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 354 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41081000 GUNGHÄSTEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 17 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41081000 GUNGHÄSTEN 466100 LOKALHYROR 102 687

41081000 Summa 1 378 687

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41085000 ÄVENTYRET FÖRSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 165 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41085000 ÄVENTYRET FÖRSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 241 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41085000 ÄVENTYRET FÖRSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41085000 ÄVENTYRET FÖRSKOLA 466100 LOKALHYROR 1 297 379

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41085000 ÄVENTYRET FÖRSKOLA 493000 KAPITALKOSTNADER 15 000

41085000 Summa 5 769 379

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41110000 FJUGESTA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 907 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41110000 FJUGESTA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 356 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41110000 FJUGESTA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 17 000

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41110000 FJUGESTA 466100 LOKALHYROR 102 687

41110000 Summa 1 382 687

204000 FÖRSKOLECHEF FJUGESTA 41004000 KÖKSTJÄNSTER FSK 469000 Tjänsteköp kökstjänster kosten 2 096 000

41004000 Summa 2 096 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 101 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 451200 TELE 35 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 460000 Gemensam administration -26 867 

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 61 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 469200 LOKALVÅRD 1 124 000

41040000 Summa 1 294 133

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41044000 NORRGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 061 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41044000 NORRGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 200 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41044000 NORRGÅRDEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41044000 NORRGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 1 405 788

41044000 Summa 5 717 788

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41045000 SÖRGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 319 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41045000 SÖRGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 301 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41045000 SÖRGÅRDEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41045000 SÖRGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 1 478 408

41045000 Summa 6 149 408

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41046000 ÄPPELBLOMMAN   403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 121 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41046000 ÄPPELBLOMMAN   411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 831 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41046000 ÄPPELBLOMMAN   441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41046000 ÄPPELBLOMMAN   466100 LOKALHYROR 335 009

41046000 Summa 3 338 009

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41047000 LÄRKAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 486 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41047000 LÄRKAN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 758 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41047000 LÄRKAN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 68 000

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41047000 LÄRKAN 466100 LOKALHYROR 1 913 867

204100 FÖRSKOLECHEF HIDINGE/LANNA 41047000 LÄRKAN 493000 KAPITALKOSTNADER 110 000

41047000 Summa 8 335 867

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41002000 GEMENSATM MULLHYTTAN/FJUGESTA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 61 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41002000 GEMENSATM MULLHYTTAN/FJUGESTA 451200 TELE 35 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41002000 GEMENSATM MULLHYTTAN/FJUGESTA 460000 Gemensam administration -26 867 

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41002000 GEMENSATM MULLHYTTAN/FJUGESTA 469200 LOKALVÅRD 462 000

41002000 Summa 531 133

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41010000 TUMMELITEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 689 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41010000 TUMMELITEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 054 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41010000 TUMMELITEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41010000 TUMMELITEN 466100 LOKALHYROR 468 180

41010000 Summa 4 262 180

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 132 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 228 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 68 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 466100 LOKALHYROR 1 024 274

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 493000 KAPITALKOSTNADER 140 000

41030000 Summa 5 592 274

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 192 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 251 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 51 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 466100 LOKALHYROR 1 368 412

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 493000 KAPITALKOSTNADER 6 000

41070000 Summa 5 868 412

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 55239000 FAMILJECENTRAL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 133 000

204200 FÖRSKOLECHEF MULLHYTTAN 55239000 FAMILJECENTRAL 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 52 000

55239000 Summa 185 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 912 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 358 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 35 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 21 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 454600 KURSER 9 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 466100 LOKALHYROR 93 636

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 469200 LOKALVÅRD 33 000

42030000 Summa 1 461 636

Sida 3Sida 88 av 155



Bilaga 3 Kultur- och bildningsnämndens internbudget 2019

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 251 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 98 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 12 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 14 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 454600 KURSER 2 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43130000 F-KLASS EKORREN 466100 LOKALHYROR 91 555

43130000 Summa 468 555

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 577 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 010 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 186 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 464400 SKOLSKJUTSAR 27 000

43223100 Summa 3 800 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 91 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 454600 KURSER 20 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 460000 Gemensam administration -26 867 

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR 1 171 386

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 469200 LOKALVÅRD 366 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 469510 LARMABONNEMANG 5 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 493000 KAPITALKOSTNADER 2 000

43223200 Summa 1 786 519

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 43223300 MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 30 000

43223300 Summa 30 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 325 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 519 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 40 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 451000 TELE 30 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 453000 BILERS O. RESOR 30 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 454600 KURSER 40 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 20 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 463000 KONSULTATIONER 777 000

205000 REKTOR MULLHYTTANS SKOLA 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 493000 KAPITALKOSTNADER 5 000

49300000 Summa 2 786 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 915 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 1 143 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 105 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 62 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 454600 KURSER 27 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 466100 LOKALHYROR 666 896

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 42040000 LANNA FRITIDSHEM 469200 LOKALVÅRD 30 000

42040000 Summa 4 948 896

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 809 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 317 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 440000 ÖVRIGT MATERIAL 37 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 44 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 454600 KURSER 7 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 466100 LOKALHYROR 832 320

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43140000 F-KLASS 469510 LARMABONNEMANG 5 000

43140000 Summa 2 051 320

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 861 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 2 298 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 404 000

43224100 Summa 8 563 000
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206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 321000 HYRA BOLLHAL -70 000 

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 199 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 448100 LEK- OCH SPORTARTIKLAR 50 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 454600 KURSER 44 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 460000 Gemensam administration -26 867 

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR 8 453 251

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 326 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 469200 LOKALVÅRD 695 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 469510 LARMABONNEMANG 5 000

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 493000 KAPITALKOSTNADER 868 000

43224200 Summa 10 543 384

206000 REKTOR HIDINGE SKOLA 43224300 HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 30 000

43224300 Summa 30 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 314 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 123 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 440000 ÖVRIGT MATERIAL 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 30 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 464400 SKOLSKJUTSAR 35 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241500 LEKEBERGSSK.SYV 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 12 000

43241500 Summa 519 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241900 SOMMARSKOLA 440000 SKOLAVSLUTNING 50 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43241900 SOMMARSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 50 000

43241900 Summa 100 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -290 000 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 700 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 274 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 30 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 15 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 447000 KONTORSMTRL T EX KUVERT 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 454600 KURSER 11 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 458000 SOCIAL SAMVARO 12 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 39 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 24 510 718

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 1 100 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 466100 LOKALHYROR 133 171

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 469200 LOKALVÅRD 66 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43410000 GYMNASIESKOLA 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 10 000

43410000 Summa 26 640 889

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43411000 INACKORDERINGSBIDRAG 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 160 000

43411000 Summa 160 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43412000 RESEBIDRAG 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 30 000

43412000 Summa 30 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -25 000 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 642 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 350 000

43510000 Summa 1 967 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 44100000 GRUNDL. VUXENUTB (1-9) 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 351 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 44100000 GRUNDL. VUXENUTB (1-9) 469200 LOKALVÅRD 6 000

44100000 Summa 357 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 44200000 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 344 000

44200000 Summa 344 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 335500 INTÄKTER MIGRATIONSVERKET -1 249 500 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 340000 Budgetdiff minskade schabloner 19 -267 345 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 089 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 427 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 441000    UNDERVISNINGSMATERIAL 20 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 444000    LIVSMEDEL 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 446000    BÖCKER O. TIDNINGAR 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 448000    ÖVRIGT MTRL 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 448600    DATATILLBEHÖR 2 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 451200    TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 3 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 454600    KURSER 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 458000 SOCIAL SAMVARO 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 459000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 463500    TOLKUPPDRAG 20 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45100000 SFI 466100 HYROR 124 848

45100000 Summa 214 003

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 335500 INTÄKTER MIGRATIONSVERKET -1 057 000 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 738 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 289 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 431000    ÖVRIGA INVENTARIER 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 441000    UNDERVISNINGSMATERIAL 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 444000    LIVSMEDEL 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 446000    BÖCKER O. TIDNINGAR 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 448000    ÖVRIGT MTRL 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 453900 ÖVRIGA RESOR 5 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 454600    KURSER 10 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 458000    SOCIAL SAMVARO 3 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 41 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 463500    TOLKUPPDRAG 38 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 464400 SKOLSKJUTSAR 119 660

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 466100 LOKALHYROR 170 340

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 45101000 SPRÅKINTRODUKTION GYMNASIET 469200 LOKALVÅRD 59 000

45101000  Summa 461 000
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207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 335500 INTÄKTER MIGRATIONSVERKET -905 760 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 338100 LÖNEBIDRAG -30 000 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 340000 Budgetdiff minskade schabloner 19 -470 240 

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 949 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 372 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 50 000

207000 REKTOR GYMNASIUM - VUXENUTB 60030000 FÖRBEREDELSEKLASS GRUNDSKOLA 463500    TOLKUPPDRAG 35 000

60030000  Summa 0

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 22500000 KONSUMENTVERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 000

22500000 Summa 10 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 30000000 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 20 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 30000000 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 473000 PREMIER & STIPENDIER 10 000

30000000 Summa 30 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 30010000 NATURSKOLA/KOMTEK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 260 000

30010000 Summa 260 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 81 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 20 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 473000 PREMIER & STIPENDIER 10 000

31000000 Summa 111 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 31040000 KULTUR I SKOLAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 14 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 31040000 KULTUR I SKOLAN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 5 000

31040000 Summa 19 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -30 000 

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 118 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 438 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 440000 ÖVRIGT MATERIAL 4 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 428 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 451000 TELE/DATAKOM. 20 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 453000 BILERS O. RESOR 4 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 454600 KURSER 12 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 455110 LICENSER 165 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 456000 ANNONS/REKLAM 10 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 24 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 464000 TRANSPORTER 30 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 466100 LOKALHYROR 389 110

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 467100 EL 39 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 469200 LOKALVÅRD 58 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 493000 KAPITALKOSTNADER 118 000

32010000 Summa 2 827 110

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 33000000 KULTURSKOLA 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -140 000 

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 33000000 KULTURSKOLA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 740 000

33000000 Summa 600 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34011000 SJÖBAD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 145 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34011000 SJÖBAD 466200 MARKHYROR 28 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34011000 SJÖBAD 493000 KAPITALKOSTNADER 7 500

34011000 Summa 180 500

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34011400 LANNA BADGRUVA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 110 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34011400 LANNA BADGRUVA 493000 KAPITALKOSTNADER 254 000

34011400 Summa 364 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34012000 ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 30 000

34012000 Summa 30 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34014000 MOTIONSSPÅR 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 33 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34014000 MOTIONSSPÅR 467100 EL 27 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34014000 MOTIONSSPÅR 493000 KAPITALKOSTNADER 75 000

34014000 Summa 135 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34015100 SANNABADET, SIMSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 15 000

34015100 Summa 15 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34016000 SPONTANIDROTTSPLATS 440000 ÖVRIGT MATERIAL 30 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34016000 SPONTANIDROTTSPLATS 493000 KAPITALKOSTNADER 167 000

34016000 Summa 197 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 34030000 PARK/VAKTMÄSTERI 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 130 000

34030000 Summa 130 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 35010000 FRITIDSGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 226 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 35010000 FRITIDSGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 89 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 35010000 FRITIDSGÅRDEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 20 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 35010000 FRITIDSGÅRDEN 454600 KURSER 10 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 35010000 FRITIDSGÅRDEN 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 127 000

35010000 Summa 472 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 36000000 STÖD TILL STUDIEORGANIS 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 240 133

36000000 Summa 240 133

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 37060000 FÖRENINGSBIDRAG 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 465 000

37060000 Summa 465 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 340000 Effektiviseringskrav 2019 -134 000 

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 765 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 411100 PO-PÅLÄGG - 39:20% 300 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 35 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 451000 TELE/DATAKOM. 21 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 453000 BILERS O. RESOR 4 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 453400 RESOR LEASNINGBILAR 8 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 454600 KURSER 14 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 455210 KOPIATOR 56 000

39010000 Summa 1 069 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39030000 SAMLINGSLOKALER 440000 ÖVRIGT MATERIAL 31 000

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39030000 SAMLINGSLOKALER 466100 LOKALHYROR 208 080

209000 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 39030000 SAMLINGSLOKALER 469200 LOKALVÅRD 34 000

39030000 Summa 273 080

Totalsumma 212 821 000
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Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 4 2018

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och 
antas av nämnd.

2018 års kontrollområden
I tabellen nedan framgår de delar som internkontrollerades genom stickprov vid olika 
tidpunkter under 2018 samt om avvikelser noterats.

Inga avvikelser

Mindre Avvikelser

Inga avvikelser

Inga avvikelser

Mindre avvikelser

Inga avvikelser

Inga avvikelser

Inga avvikelser

1 Analys
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2 Analys och slutsats
Som framgår av respektive kontrollpunkts analys i rapporten så redovisas om det 
fortfarande finns återstående avvikelser vid utgången av december. I dessa fall 
framgår tydlig beskrivning hur de ska korrigeras och säkerställas under 2019, med 
ansvar hos förvaltningens ledning (exempelvis behov av utbildning, nya rutiner etc.). 
Utifrån att detta säkerställs är slutsatsen att internkontrollen för 2018 har varit en 
viktig del i arbetet med att säkerställa efterlevnad av lagar, andra krav, rutiner etc 
och kan därmed anses avslutad.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 4.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
a
n

n
o

li
k
h

e
t 

4 

   
 

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

5 4 

3 8 7 6 2 1 

1 7 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  3  Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

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

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politiskt fattade 
beslut. 

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Linda Kirrander 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

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

  

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 2 

 Mindre avvikelser 2018-12-31 Linda Kirrander 

Kommentar 

Aktuell lista över politiskt fattade beslut som ej formellt avslutats tas med till ny nämnd och 
prognosrapport 1 -19, inklusive status över dessa, utifrån underlag från 
Verksamhetsutvecklare och Utredningssekreterare. Nya listan kommer bl.a. tydliggöra vilken 
tjänstefunktion som ansvarar för respektive ärende. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatt uppföljning  Avslutad 2018-12-31  
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2.1.2 Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Stickprov av slumpvis utvalda delegationspunkter. 

Stickprov - Tillfälle 1  Större avvikelser 2018-10-31 Linda Kirrander 

Resultat av kontroll 

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

Gällande registrerde avtal för den angivna perioden 
valdes slumpmässigt 

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

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

Kommentar 

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

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Pågående med 
avvikelse 

2018-10-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Pågående med 
avvikelse 

2018-12-31  

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Att förvaltningen går miste om statliga bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Omvärldsbevakning av möjliga bidrag. Sammanställning av 
omvärldsbevakning. 

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

Metod 
Sammanställning av bidrag att söka. 

Kommentar 

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

2.2.2 Att förvaltningen inte återsöker beviljade bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Metod 
Kontroll att beviljade bidrag återsökts/rekvirerats. 

Kommentar 

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

Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 2. 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Kommentar 

Vid kontroll på skolverkets hemsida i december så är bedömningen att alla bidrag som kunnat 
sökas har sökts enligt givna instruktioner. En generell lärdom är att ansökningsprocess 
underlättas om det finns tydliga strategier, planer och mål (eller inte) i den egna kommunen-
/nämnden-/förvaltningen för de statsbidrag som ibland är väldigt riktade och/eller specifika. 

2.3 Personal 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

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

Kommentar 

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

 

Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 2. 

 Mindre avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

En positiv utveckling kan noteras gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 2017 (se 
bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under första halvåret bl.a. med koppling till att 
chefer/personal slutat och/eller utifrån en utmanande MER-plan -18 och dess mål vs medel. 
Bedömningen från KUBs LG är att läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste 
halvåret. Det återstår dock en del arbete för att nå en ännu mer tillfredsställande nivå gällande 
arbetsbelastning/oro/stress. I MER-planen för 2019 finns tydliga aktiviteter planerade för 
detta (bl.a. ett partnerskapsarbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter med 
koppling till läraravtalet "HÖK18"). 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

2.4 Verksamhetsspecifik 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod Kommentar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

2.4.2 Den kommunala biblioteksplanen genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av biblioteksplanens åtgärder. Sammanställning av 
biblioteksplanens åtgärder. 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av genomförda åtgärder/insatser. 

Kommentar 

Verksamhetsutvecklaren har granskat planen i december och har inte funnit några 
konkreta/specifika avvikelser. Det som eventuellt kan ha påverkat den är den generella 
utmaningen som hela förvaltningen påverkats av under -18 som har koppling till att chefer i 
ledningsgruppen slutade i slutet av -17 och i början av -18 men där läget nu i slutet av 2018 är 
mer stabilt. 1/2 -19 tillträder ny chef för kultur- och fritidsavdelningen och 17/1 kommer 
verksamhetsutvecklaren och 1:e bibliotikarien att gå igenom planen tillsammans inför att nya 
chefen börjar. 

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

läroplanerna. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av måluppfyllelse. Sammanställning och analys -
 Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Kommentar 

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

Sammanställning av analys -
 Tillfälle 1 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning, inklusive svårighet att följa upp denna risk på ett 
tillförlitligt sätt. 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

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

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

2.6 Åtgärder 

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

De mindre förbättringsområden som noterades vid tillsynen och har rapporterats i tillsynsrapporten kommer en uppföljning ske vid 
kommande tillsyn. 
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Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2019 för 
Kultur- och bildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och 
antas av nämnd.

2019 års kontrollområden
I tabellen nedan framgår de delar som planeras att internkontrolleras, genom 
stickprov, vid olika tidpunkter under 2019. Dessa kontrollområden har valts ut utifrån 
en riskbedömning baserad på
samlade erfarenheter och löpande dialog mellan tjänstepersoner och ansvarig 
nämnd:

Administration: Sekretess- och kränkningsärenden 

Verksamhet: Frånvarorapportering elever 

Personal: Behörig-/legitimerad personal

Ekonomi: Arbetssätt mellan förvaltningen- och ekonomiavdelningen

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar 2019 års internkontrollplan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Lekebergs internkontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

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

Kontrollplanerna ska innehålla: 

 Vilka risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
a
n

n
o

li
k
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e
t 

4 

    

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 5 

 

5 3 2 4 1 

3 2 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Sekretessärenden 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Kränkningsärenden 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  3  Förvaltningens löpande uppföljning, analys 
och korrigeringar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  4  Behörig-/legitimerad personal i relation till 
obehörig 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Verksamhetsspecifik  5  Frånvarorapportering av elever 3. Möjlig 3. Kännbar 9 
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2 Intern kontrollplan 

2.1 Administration 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Sekretessärenden  Kontroll av loggar i Platina Utredningssekreterare Kontrollera loggar på 
slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina. 

1 ggr/månad 

Kränkningsärenden  Kontrollera rutiner 
gällande 
kränkningsärenden 

Verksamhetsutvecklare  2 ggr/år 

2.2 Ekonomi 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Förvaltningens löpande 
uppföljning, analys och 
korrigeringar 

 Kontrollera ekonomirutiner 
mellan chefer och 
ekonomiavdelning 

Verksamhetsutvecklare  2 ggr/år 

2.3 Personal 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Behörig-/legitimerad 
personal i relation till 
obehörig 

 Nulägeskartläggning första 
halvåret och uppföljning 
andra halvåret 

Verksamhetsutvecklare Samarbete med 
personalavdelningen 

2 ggr/år 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Frånvarorapportering av 
elever 

 Kontrollera rutiner genom 
stickprov i verksamheten 

Verksamhetsutvecklare Samarbete inom KUB-
administrationen 

2 ggr/år 
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Dnr: KUB 18-742

   

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmiljöplan 2018

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de 
problem som uppmärksammats bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, 
arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs av externa 
utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse av den psykosociala och den 
fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom 
förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.

2018 års arbete med arbetsmiljöplan
Arbetet med att utforma arbetsmiljöplanen 2018 gjordes på ett nytt och mer 
omfattande sätt och i närmare dialog med de fackliga representanterna. 
Arbetsmiljöarbetet utifrån 2018 års plan kom igång sent och därför fortsätter vi 
arbeta utifrån samma problemområden 2019.

Analys och slutsats
Den generella problembilden inom förvaltningen kring arbetsbelastning, främst 
gällande den psykosociala delen (stressrelaterat) och en upplevd underbemanning på 
chefsnivå, har förbättrats under andra halvåret men är ännu inte på en 
tillfredsställande nivå. Ett mer systematiskt och partsgemensamt arbete inleddes i 
slutet av 2018, med koppling till läraravtalet HÖK18. Det arbetet kommer fortsätta 
under 2019 och har en tydlig koppling till de problemområden som identifierats i 
planen. Slutligen är det glädjande att sjukskrivningstalen har förbättrats 2018, 
jämfört med 2017. Sjukfrånvaron hamnade under målnivån 7 % för förvaltningen och 
målsättningen är att denna nivå ska förbättras ytterligare under 2019.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljning av 2018 års arbetsmiljöplan.

LEKEBERGS KOMMUN
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Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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1 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis 
och inom vissa förvaltningar även per enhet/avdelning. Lekebergs kommun har fyra 
förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
bildningsförvaltningen samt Sydnärke IT-förvaltningen.

Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats bl.a. i 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare vartannat år och återspeglar 
personalens upplevelse av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas 
samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.
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2 Arbetsmiljöplan 

Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppföljni
ng Ansvarig

Uppföljning av nedan 
efter prognos 1 (jan-
apr): Vid uppföljning 
(se "rubrik" 
arbetsmiljö i de olika 
verksamhetsrapporter
na) så är 
bedömningen 
generellt en ökad 
arbetsbelastning inom 
förvaltningen, främst 
gällande den 
psykosociala delen 
(stressrelaterat) 
utifrån både en ny 
(mer utmanande 
MER-plan) och också 
ett läge med 
underbemanning på 
chefsnivå. 
Bedömningen är att 
läget håller på att 
stabilisera upp sig 
fram mot sommaren 
och att hösten-vintern 
blir bättre och bättre.

KUBs LG/tf 
förv.chef

 Arbets-
belastning 
Personal* 
Chefer^ 

 Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Bearbetning av 
medarbetarenkäten 
Samordna och 
utveckla 
förvaltningens 
gemensamma 
administration 
införande av 
barnomsorgs-
handläggningssystem, 
Tieto

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

Försk.chef
* Rektor* 
Avd.chef* 
Förv.chef*

 Den psykiska 
miljön, ohälsa 
och stress 

 Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 
Förskchef* 
Rektor* 
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Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppföljni
ng Ansvarig

Personal* 
Chefer^ 

Bearbetning av 
medarbetarenkäten 
Företagshälsovård

Avd.chef* 
Förv.chef^ 

 Sjukfrånvaro 
Personal* 
Chefer^ 

 Allvarlig Följa och analysera 
sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt 
per chefs 
ansvarsområde för 
relevanta åtgärder 
Företagshälsovård

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 
Förskchef* 
Rektor* 
Avd.chef* 
Förv.chef^ 

 Den fysiska 
miljön, 
lokalbrist ljud- 
och 
bullernivåer 

 Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Inventering och 
gemensamma 
prioriteringar av 
investeringsmedel

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 Försk.chef 
Rektor 
Avd.chef 

Tillbud och 
olyckshändels
er

 Allvarlig Följa och analysera 
rapporteringarna på 
förvaltningsnivå samt 
per chefs 
ansvarsområde för 
relevanta åtgärder

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 Försk.chef 
Rektor 
Avd.chef 

 Behålla och 
rekrytera 
personal 
Personal* 
Chefer^ 

 Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Analysera 
medarbetarenkäten 
som används 
strategiskt Identifiera 
goda resultat (såsom 
SKLs Öppna 
jämförelser) och 
attraktiva 
förutsättningar som 
används strategiskt 
Utforma 
gemensamma 
frågeställningar som 
används vid samtal 
vid uppsägningar, 
sammanställs och 
analyseras

 Löpande 
2018 

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 
Förskchef* 
Rektor* 
Avd.chef* 
Förv.chef^ 
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2019-01-18

3

1 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis 
och inom vissa förvaltningar även per enhet/avdelning. Lekebergs kommun har fyra 
förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
bildningsförvaltningen samt Sydnärke IT-förvaltningen.

Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats bl.a. i 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare vartannat år och återspeglar 
personalens upplevelse av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas 
samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.

Bakgrund till arbetsmiljöplan för Kultur- och bildningsförvaltningen 2019

Arbetet med att utforma arbetsmiljöplanen 2018 gjordes på ett nytt och mer 
omfattande sätt och i närmare dialog med de fackliga representanterna. 
Arbetsmiljöarbetet utifrån 2018 års plan kom igång sent och därför fortsätter vi 
arbeta utifrån samma problemområden 2019.

Den generella problembilden inom förvaltningen kring arbetsbelastning, främst 
gällande den psykosociala delen (stressrelaterat) och en upplevd underbemanning på 
chefsnivå, har förbättrats under andra halvåret men är ännu inte på en 
tillfredsställande nivå. Ett mer systematiskt och partsgemensamt arbete inleddes i 
slutet av 2018, med koppling till läraravtalet HÖK18. Det arbetet kommer fortsätta 
under 2019 och har en tydlig koppling till nedanstående problemområden. 
Avslutningsvis är det glädjande att sjukskrivningstalen har förbättrats 2018, jämfört 
med 2017. Sjukfrånvaron ligger under 7 % för förvaltningen och målsättningen är att 
nivån ska förbättras ytterligare under 2019.
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2 Arbetsmiljöplan 2019

Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppföljnin
g

Ansvari
g

Genomf
örd 
datum

Arbets-
belastning 
Personal och 
Chefer 

 Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Bearbetning av 
medarbetarenkäten, 
samordna och 
utveckla 
förvaltningens 
gemensamma 
administration 
införande nya 
arbetssätt 
(digitalisering etc)

Löpande 
2019 

Prognos-
rapporter,
KUBSAM 
och 
Nämnd-
möten 

Förv.ch
ef
Försk.ch
ef 
Rektore
r 
Avd.che
f

Behålla och 
rekrytera 
personal-
Personal och 
Chefer 

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Analysera 
medarbetarenkäten 
som används 
strategiskt Identifiera 
goda resultat (såsom 
SKLs Öppna 
jämförelser) och 
attraktiva 
förutsättningar som 
används strategiskt 
Utforma 
gemensamma 
frågeställningar som 
används vid samtal 
vid uppsägningar, 
sammanställs och 
analyseras

Löpande 
2019

 Vid 
prognos-
tillfällena 

Förv.ch
ef
Försk.ch
ef 
Rektore
r 
Avd.che
f

Den psykiska 
miljön, ohälsa 
och stress 
Personal och 
Chefer 

Mindre 
allvarlig 

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Bearbetning av 
medarbetarenkäten 
Företagshälsovård

Löpande 
2019

 Vid 
prognos-
tillfällena 

Förv.ch
ef
Försk.ch
ef 
Rektore
r 
Avd.che
f
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Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppföljnin
g

Ansvari
g

Genomf
örd 
datum

Sjukfrånvaro 
Personal och 
Chefer

 Mindre 
allvarlig

Följa och analysera 
sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt 
per chefs 
ansvarsområde för 
relevanta åtgärder 
Företagshälsovård

Löpande 
2019

 Vid 
prognos-
tillfällena 

Förv.ch
ef
Försk.ch
ef 
Rektore
r 
Avd.che
f

Den fysiska 
miljön, 
lokalbrist ljud- 
och 
bullernivåer 

 Mindre 
allvarlig 

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT 
Inventering och 
gemensamma 
prioriteringar av 
investeringsmedel

Löpande 
2019

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 
Försk.ch
ef 
Rektor 
Avd.che
f 

Tillbud och 
olyckshändels
er

 Mindre 
allvarlig 

Följa och analysera 
rapporteringarna på 
förvaltningsnivå samt 
per chefs 
ansvarsområde för 
relevanta åtgärder

Löpande 
2019

 Vid 
prognos-
tillfällena 

 
Försk.ch
ef 
Rektor 
Avd.che
f 
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Tjänsteskrivelse – Arbetsmiljöplan 2019 för Kultur- och 
bildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de 
problem som uppmärksammats bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, 
arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs av externa 
utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse av den psykosociala och den 
fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom 
förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.

Bakgrund till arbetsmiljöplanen 2019
Arbetet med att utforma arbetsmiljöplanen 2018 gjordes på ett nytt och mer 
omfattande sätt och i närmare dialog med de fackliga representanterna. 
Arbetsmiljöarbetet utifrån 2018 års plan kom igång sent och därför fortsätter vi 
arbeta utifrån samma problemområden 2019.

Den generella problembilden inom förvaltningen kring arbetsbelastning, främst 
gällande den psykosociala delen (stressrelaterat) och en upplevd underbemanning på 
chefsnivå, har förbättrats under andra halvåret men är ännu inte på en 
tillfredsställande nivå. Ett mer systematiskt och partsgemensamt arbete inleddes i 
slutet av 2018, med koppling till läraravtalet HÖK18. Det arbetet kommer fortsätta 
under 2019 och har en tydlig koppling till de upptagna problemområdena i planen. 
Avslutningsvis är det glädjande att ta med sig att sjukskrivningstalen förbättrades 
2018, jämfört med 2017. Sjukfrånvaron hamnade under målnivån 7 % för 
förvaltningen och målsättningen är att den nivån ska förbättras ytterligare under 
2019.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner 2019 års arbetsmiljöplan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (1)

Dnr: KUB 18-906

   

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om 
utveckling av Lanna badgruva

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva inkom 2018-07-17 till 
Lekebergs kommun. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
Kultur- och bildningsnämnden för besvarande. Kultur- och bildningsnämnden 
överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för framtagande av svar på 
förslaget.

1 Analys
För att en myndighet ska få kameraövervaka en allmän plats krävs tillstånd för 
kameraövervakning av datainspektionen. Kameraövervakning är förenligt med en 
stor kostnad och kan strida mot människors rätt till integritet. Säkerhetsstaket och 
entré bemannad med personal är även det förenligt med en stor kostnad. 

Kultur- och bildningsförvaltningen anser att det finns andra alternativ till 
trygghetsskapande åtgärder som kan bidra till en ökad trygghet vid Lanna badgruva. 

2 Slutsats
Kultur- och bildningsförvaltningen bedömer att åtgärderna är för kostsamma för att 
genomföras samt att det finns andra alternativ till trygghetsskapande åtgärder. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svar på medborgarförslaget.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KUB 18-906

Svar på Medborgarförslag om utveckling av Lanna 
badgruva
I juli 2018 inkom Pernilla Marberg med ett medborgarförslag för utveckling av Lanna 
badgruva. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till Kultur- och 
bildningsnämnden för besvarande.

För att en myndighet ska få kameraövervaka en allmän plats krävs tillstånd för 
kameraövervakning av datainspektionen. Kameraövervakning är förenligt med en 
stor kostnad och kan strida mot människors rätt till integritet. Säkerhetsstaket och 
entré bemannad med personal är även det förenligt med en stor kostnad. 

Kultur- och bildningsnämnden anser att det finns andra alternativ till 
trygghetsskapande åtgärder som kan bidra till en ökad trygghet vid Lanna badgruva. 

Ett arbete för att öka tryggheten vid Lanna badgruva var påbörjat när 
medborgarförslaget inkom. En rad olika åtgärdsförslag har presenterats för nämnden 
och arbetet pågår för att hitta en hållbar lösning inför sommaren 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
Berth Falk
Ordförande för Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
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A^\<ÖM

Medbor arförsla Motion

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

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

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

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

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

helt kommunal ansvarsfråga då kommunen numera äger badgruvan.

Förslag till beslut för Lekebergs kommun är

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

Pernilla Marberg

Härvesta, Fjugesta

ordf. SD Lekeberg

^ /
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Tjänsteskrivelse – Läsårsförläggning 2019/2020

Ärendebeskrivning
Enligt skolförordningen 3:2-3 ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 
höst- och vårterminens början och slut ska beslutas av huvudmannen.

1 Bakgrund
Läsårsförläggningen 2019/2020 förläggs utifrån tidigare läsårs grundstruktur. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av nämnden, medan 
förläggning av lov- och studiedagar är, enligt Kultur- och bildningsnämndens 
delegationsordning, delegerat till förvaltningschef. 

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Barn- och verksamhetsperspektiv är taget i förhållande till ex. längd av 
sammanhållande arbetsperioder och ledighetstillfällen. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Läsårsförläggningen medför inga ekonomiska konsekvenser i förhållande till tidigare.

3 Slutsats
Läsårsförläggningen är formad utifrån styrdokumenten samt att beaktanden är 
gjorda i dialog och förhållande till olika relevanta parter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar läsårsförläggningen 2019/2020.

LEKEBERGS KOMMUN
Monica Skantz
förvaltningschef för kultur- och bildningsföervaltningen
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Läsårsförläggning för barn och elever 2019/2020

Hösttermin 2019
Vad Dag Datum
Skolstart onsdag 21 augusti
Studiedag onsdag 18 september
Studiedag tisdag 1 oktober
Studiedagar må-ti 28-29 oktober 
Lovdagar on-fre 30 oktober – 1 november
Terminsavslut fredag 20 december

Förskola, pedagogisk omsorg och fritids stängt:
19-20 augusti
28 oktober

Vårtermin 2020
Vad Dag Datum
Skolstart torsdag 9 januari
Sportlov v 8 17 - 21 februari
Studiedag måndag 16 mars
Påsklov v 15 6 – 9 april
Lovdag fredag 22 maj
Skolavslutning fredag 12 juni

Förskola, pedagogisk omsorg och fritids stängt:
7 januari
15 juni 

Sida 139 av 155



Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier 

för perioden 181201 till 
190118.

14

KUB 19-38
   

Sida 140 av 155



Tjänsteskrivelse 2019-01-22 1 (2)

Dnr: KUB 19-38

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 181201 till 
190118.

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

1 Sammanställning

Under perioden 181201 - 181231 har det från skolor/förskolor i Lekebergs kommun 
rapporterats in följande:

Lekebergsskolan 7-9:

Tre anmälning om kränkning har inkommit till huvudman där en utredning inletts 
men inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte.

Tulpanens skola:

Två anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där utredning inletts men 
inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte.

I ytterligare ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor 
bedömt att eleven blivit utsatt för kränkande behandling och en åtgärdsplan 
upprättats.

Mullhyttans förskola

I ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där förskolechef bedömt att 
barnet blivit utsatt för kränkande behandling och en åtgärdsplan upprättats.

Under perioden 190101 - 190118 har det från skolorna och förskolorna i Lekebergs 
kommun rapporterats in följande:

Tulpanens skola:

Två anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där utredning inletts men 
inga beslut tagits om kränkning skett eller inte.

I ytterligare ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor 
bedömt att eleven blivit utsatt för kränkande behandling och åtgärdsplan upprättats. 
Ärendet inleddes under perioden 181201- 181231 och anmäldes då till huvudman.
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Dnr: KUB 19-38

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 20181201 till 20190118.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-01-22

Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
14:00-16:00 Multen Location  

Arbetsgivarrepresentanter
Monica Skantz (Förvaltninsgchef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Anna Brorsson (Måltidschef) §6
Mats Turesson (Teknisk chef) §6
Ann-Christine Soting (Förskolechef) §6

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare) §1, §§3-9
Carina Åkesson (Rehab handläggare) §§1-3

Protokollet innehåller paragraferna §§1-9

Ordförande _________________________________________________________________

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Fackliga representanter
Jan Hörman (Facklig representant  för 
Lärarförbundet)
Ulrika Strömberg (Vision)
Christoffer Danielsson (Lärarnas 
riksförbund)
Simon Sidari (Facklig företrädare för 
Lärarförbundet)
Lena Nyströmer (Kommunal) §6

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Genomgång av förgående protokoll
§3 Information och utbildning i KIA
§4 Ärenden till nämnd
§5 Läsårsförläggning 2019/2020
§6 Samverkan kring förskolans måltidsbiträden
§7 Arbetsmiljöplan 2019

§8 Information och dialog om administrativa organisationen inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen

§9 Övriga frågor
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En facklig företrädare utses som justerare.

Beslut

Simon Sidari (Lärarförbundet) väljs till justerare.
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§2- Genomgång av förgående protokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Följande justeringar av föregående protokoll görs: § 53 (ändra DIK till Vision) samt § 57 
ändra Lärarnas riksförbund till Lärarförbundet.

Fråga kring rättning av nationella prov tas till kommande möte.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-12-04 - (66404)
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§3- Information och utbildning i KIA

Ärendebeskrivning

Rehabhandläggare Carina Åkesson informerar och utbildar de fackliga 
företrädarna/skyddsombuden i kommunens system för inrapportering av tillbuds- och 
arbetsskador KIA. 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§4- Ärenden till nämnd

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz går igenom ärenden till kommande nämnd:

MER-plan 2019

Samverkansgruppen tar del av ett arbetsdokument av MER-plan 2019. Ett arbete 
med indikatorerna kvarstår.

Årsredovisning för Kultur- och bildningsnämnden

Årsredovisning för Kultur- och bildningsnämnden 2018 kommer presenteras för nämnden, 
inga handlingar klara. 

Uppföljning av intern kontroll 2018

Presentation av uppföljningsrapport 4 av intern kontrollplan 2018.

Intern kontrollplan 2019

Planen för 2019 är fortfarande inte klar, förslag på kontrollområden presenteras för KUB 
sam: 

Administrativ del: Kontroll av sekretessärenden samt rutiner för kränkningsärende, ekonomi: 
samarbetet med ekonomiavdelningen och enhetscheferna, personal: behörig/legitimerad 
personal i relation till obehörig, verksamhetsspecifikt: frånvarohantering av elever.

Övrigt

Medborgarförslag Lanna badgruva 

Förvaltningen har tagit fram ett svar. Förslaget förenat med stora kostnader.

Anmälan om kränkande behandling för perioden 20181201 till 20190118. 

Valärenden: Arbetsutskott, representanter till kommunala tillgänglighetsrådet och Sydnärkes 
ungdomsråd.
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

 

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kontrollrapport 4 - Intern kontrollrapport Kultur- och bildning 2018 - (68297)
 Läsårsförläggning för barn och elever 2019 - (KUB 18-867-2)
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§5 - Läsårsförläggning 2019/2020 (KUB 18-867)
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag för läsårsförläggning 2019/2010.

Beslut

Läsårsförläggningen 2019/2020 samverkas med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Beslutsunderlag
 Läsårsförläggning för barn och elever 2019 - (KUB 18-867-2)
 Planering läsår 2019 2020 - (KUB 18-867-3)
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§6- Samverkan kring förskolans måltidsbiträden

Ärendebeskrivning

Samverkan angående förskolans 10 stycken måltidsbiträden.

Viljan är att måltidsbiträdena som i dagsläget är organiserade inom förskolechefernas 
ansvarsområden fortsättningsvis ska tillhöra Måltidsenheten och måltidschefens 
ansvarsområde.

Förändringen innebär att måltidsbiträdena får en chef som är kunnig inom deras område, att 
de ges bättre förutsättningar för kompetensutveckling, samordning, samarbete mm. 
De kommer efter organisationsförändringen ingå i ett gemensamt team inom Måltidsenheten 
och kommer ha egna APT:er. Personer som idag har delade tjänster kommer fortsatt ha den 
uppdelningen.

Förändringen önskas träda i kraft 1 februari.

Samverkan

Organisationsförändringen samverkas med kommunal som inte har några invändningar mot 
förändringen.

 

Beslutsunderlag
 Riskbedömning måltidsbiträden i förskolan - (68606)
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§7 - Arbetsmiljöplan 2019 (KUB 19-40)
Ärendebeskrivning

En arbetsmiljöplan för 2019 är framtagen och kommer att behandlas på nämnden 29/1.

Planen för 2019 utgår från den plan som togs fram 2018.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§8- Information och dialog om administrativa organisationen 
inom Kultur- och bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar om det inledande arbetet inom den nya 
administrativa organisationen skett.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2019-01-22

Justerare signatur

§9- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Medskick från Lärarförbundet att sandingen/grusningen på skolorna är under all kritik och 
många olyckor har skett.

Fråga kring Skolverkets beslut att bara legitimerade fritidspedagoger ska ansvara för den 
pedagogiska verksamheten. Vad innebär beslutet? Förvaltningschef Monica Skantz tar med 
sig frågan till rektorsgruppen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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