
Kallelse 2019-10-01

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Monica Skantz, Förvaltningschef

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 2019-10-01

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

xx väljs till justerare att vid sidan om ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-10-01

2 – Information - Arbete med 
våldsprevention 

Föredragande Emma Freij 13:05

Ärendebeskrivning

Kurator Emma Freij presenterar Lekebergsskolan 7-9 arbete med våldsprevention som är en del av 
Skolverkets satsning på nyanlända.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

3 – Månadsuppföljning KUB per augusti 
2019 
(KUB 19-794)

Föredragande Adam Kolthoff och 
Monica Skantz 14:05

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har för augusti 2019 tagit fram en månadsuppföljning med utfall 
från januari till augusti. Förvaltningen visar ett underskott med 1 724 tkr. Samtliga verksamheter 
förutom Kultur- och fritid och Förskola gör underskott.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per 31 augusti 
2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning KUB - Totalt per verksamhet augusti 2019
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB augusti 2019
 §44 KUB-AU Ekonomisk månadsuppföljning KUB augusti 2019
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Kallelse 2019-10-01

4 – Återrapport för att få en budget i balans - 
Delårsrapport för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019 
(KUB 19-608)

Föredragande Monica Skantz 14:15

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid
nämndmötet den 1 oktober 2019 rapportera hur man arbetar för att få en budget i balans samt 
redovisa konsekvenser för verksamheterna.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Budget i balans 2019
 Tjänsteskrivelse - Budget i balans
 §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 §61 KUB nämnd Delårsrapport för Kultur- och bildningsnämnden för 2019
 §45 KUB-AU Återrapport för en budget i balans 2019 - Delårsrapport 2019
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Kallelse 2019-10-01

5 – Simskola på Sannabadet 2019 
(KUB 19-639)

Föredragande Marina Yazdani 15:00

Ärendebeskrivning

Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 17 juni till 5 
juli 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2019
 §46 KUB-AU Simskola på Sannabadet 2019
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Kallelse 2019-10-01

6 – Badplatsrapport 2019 
(KUB 19-638)

Föredragande Maria Gille 15:15

Ärendebeskrivning

Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2019
 §47 KUB-AU Badplatsrapport 2019

Page 7 of 16



Kallelse 2019-10-01

7 – Svar ang. revisionsrapport gällande 
granskning av upphandlingar och inköp 
(KUB 19-368)

Föredragande Anna Windal 15:30

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro kommun och 
Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma ramavtalsupphandlingarna. 
Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar ang. 
revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp”

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2. översänder svaret till revisorerna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. resvisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 

inköp
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 §48 KUB-AU Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
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Kallelse 2019-10-01

8 – Granskningshandlingar för detaljplan för 
fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (kv. Mejeristen 
och kv. Borgmästaren) 
(KUB 18-862)

Föredragande Monica Skantz 15:45

Ärendebeskrivning

Handlingar kommer.

Beslutsunderlag
 Samrådsredogörelse - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Plankarta - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. 

Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Planbeskrivning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. 

Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Rapport Översiktlig markprovning -Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Behovsbedömning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta -  Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 

46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
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Kallelse 2019-10-01

9 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190801 till 
190912 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 15:55

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 190801 till 190912.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 §51 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 190801 

till 190912
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

190801-190912
 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller trakasserier - Tulpanens skola
 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller trakasserier
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Kallelse 2019-10-01

10 – Rapportering av kommunens 
aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 
20190630 
(KUB 19-782)

Föredragande Tomas Andersson 
16:05

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till 
att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Rapporteringen innefattar perioden 20190101-20190630.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kommunens aktivitetsansvar för 
perioden 20190101 till 20190630.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tabell KAA 190101-190630
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 

20190630
 §50 KUB-AU Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 

20190630
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Kallelse 2019-10-01

11 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 16:10

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

12 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter har inkommit till kultur- och bildningsnämnden under perioden 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Synpunkt - Bråk och trakasserier under skolskjuts
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Kallelse 2019-10-01

13 – 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 190820 till 190923.

Delegationsbeslut
 KUB 19-17-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning av resurspedagog till 

enskild elev
 KUB 19-742-4 - Delegationsbeslut - Beslut om  inackorderingsbidrag
 KUB 19-820-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 19-821-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 2019-10-01.
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Kallelse 2019-10-01

14 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Följande handlingar har inkommit till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott för kännedom.

Lista på meddelanden
 KUB 19-772-1 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-2 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-3 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-4 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-818-1 - Beslut - samverkan mellan Skolverket och Lekebergs kommun avseende 

uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn 
och elever, dnr 7.4.2-2018:02007

 KUB 19-9-13 - §149 KS Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder
 KUB 19-608-6 - §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

15 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom. Handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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