
Kallelse 2019-08-27

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Cecilia Berglöf, Förvaltningsekonom
Monica Skantz, Förvaltningschef
Maria Gille
Tomas Andersson, Rektor
Annika Karlsson-Juliussen, Folkhälsoutvecklare

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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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Till justerare väljs xx för att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Förslag: Justering sker 29 augusti, kl. 15.00.
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2 – Presentation av de som fått pedagogoiskt 
pris 

Föredragande  13:05

Ärendebeskrivning

Representanter från Mullhyttans skola och förskolan Lär-Kan som tilldelats Pedagogiskt priset 
kommer till nämnden. Simon Sidari, Lärarförbundet, ger nämnden motiveringen för priset.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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3 – Kulturrådspengar - "Stärkta bibliotek" Föredragande Maria Gille 13:25

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidschef Maria Gille presenterar det projekt "Stärkta bibliotek" som tilldelats pengar 
från Kulturrådet.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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4 – Presentation av 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen 

Föredragande Maria Gille 13:30

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidschef Maria Gille ger en kort nulägesbeskrivning av fritidsgårdarnas verksamhet.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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5 – Delårsrapport för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019 
(KUB 19-608)

Föredragande Monica Skantz, Jan-
Åke Stolt Karlsson, Cecilia Berglöf 
och Tomas Andersson 13:45

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport med prognos 2 för 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kultur- och bildningsnämnden 2019
 Delårsbokslut 2019 for Lekebergs kommun (Kultur- och bildningsnämnden) 2019-08-20
 §31 KUB-AU Delårsrapport med prognos 2 för Kultur- och bildningsnämnden 2019
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6 – Åtgärder för budget i balans inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019 
(KUB 19-252)

Föredragande Monica Skantz, Cecilia 
Berglöf, Jan-Åke Stolt Karlsson 14:15

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden den 14 maj 2019 ska förvaltningen återrapportera 
åtgärder samt konsekvenser för en budget i balans under första nämnden på höstterminen 2019. 
Även Kommunstyrelsen har av Kultur- och bildningsnämnden efterfrågat en återrapportering av 
vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner förvaltningens återrapport,

2. överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Pia Frohman (MP) yrkar på återremiss med följande motivering "Effektiviseringsförslaget för budget 
i balans innehåller förslag som inte är kopplade till pengar och ger därmed otydlighet och ingen 
möjlighet för nämnde att ta ställning om uppdraget ger önskad effekt. Vidare motsätter jag mig 
förslaget att inte tillsätta en talpedagogtjänst utifrån barnets rätt till tidiga stödinsatser och nya 
skrivningar om garanti i skollagen."

Berth Falk (S) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden och ger förvaltningen i 
uppdrag att komplettera ärendet och ta fram en tydligare konsekvensbeskrivning kopplat till medel 
som ska redovisasför kultur- och bildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Berth Falks (S) yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden med kompletteringar enligt Berth Falks 
(S) yrkande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019
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 Åtgärder för budget i balans - kompletterad
 §32 KUB-AU Återrapport - Åtgärder för en budget i balans 2019 inom Kultur- och 

bildningsnämnden 2019
 §113 KS Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun
 §45 KUB nämnd Prognos 1 för Kultur- och bildningsnämnden
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7 – Arbetsmiljörapport prognos 2 2019 
(KUB 19-40)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
14:30

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 arbetsmiljöplansrapporten för prognos 2.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljörapport prognos 2 2019
 Arbetsmiljölan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden
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8 – Internkontrollrapport prognos 22019 
för kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 19-9)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson, 
Tomas Andersson 14:55

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.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 2 för kultur- och 
bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och bildningsnämnden
 Uppföljning internkontroll KUB prognos 2 - 2019
 §35 KUB-AU Internkontrollrapport prognos 2 - 2019 för kultur- och bildningsnämnden
 Intern kontrollplan  för Kultur- och bildningsnämnden 2019
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9 – Sydnärke ungdomsråd 
(KUB 19-34)

Föredragande Annika Karlsson-
Juliussen 15:10

Ärendebeskrivning

Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2018-19 för Kultur- och bildningsnämnden Lekeberg samt 
presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet framåt.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. lägger dokumentationen för 2018-2019 till handlingarna

2. beslutar att delta i Sydnärkes ungdomsråd under perioden för den rådande mandatperioden

3. avsätter resurser för fortsatt deltagande i Sydnärke ungdomsråd under perioden för den rådande 
mandatperioden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärke ungdomsråd 2018-19
 Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd 2018-19
 Dokumentation från Sydnärke ungdomsråd Dialogmöte 1, 2018-11-29
 Dokumentation dialogmöte 3 sydnärke ungdomsråd, 2019-03-21, Ungas psykiska hälsa
 §52 KUB nämnd Sydnärke ungdomsråd
 Dokumentation Elevriksdag, sydnärke ungdomsråd, 2019-05-09
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §33 KUB-AU Sydnärke ungdomsråd
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10 – Delegationsordning för Kultur- och 
bildningsnämnden 2019 
(KUB 19-14)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Revidering av Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar Delegationsordning för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2019
 Delegationsordning för Kultur- och bildningsnämnden 2019
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11 – Dataskyddsombud 
(KUB 18-113)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
15:25

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun, utses till dataskyddsombud för kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Page 13 of 146



Kallelse 2019-08-27

12 – Svar på medborgarförslag om porrfilter 
(KUB 19-140)

Föredragande Monica Skantz 15:30

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit till Lekebergs kommun i februari 2019 om att installera 
porrfilter på digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek och andra platser 
som kommunen är huvudman för. Medborgaren föreslår också att kommunen antar en policy om 
att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, vare sig med kommunal eller privat 
utrustning. Kommunfullmäktige har lämnat ärendet vidare till Kultur- och bildningsnämnden som i 
sin tur gett förvaltningschefen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns kring porrfilter i 
skolan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar svar på medborgarförslaget.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) yrkar på att förvaltningen kompletterar svaret på motionen gällande att det inte 
ligger inom kultur- och bildningsförvaltningens ansvarsområde att upprätta en 
kommunövergripande policy och överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Berth Falks (S) yrkande och finner att de 
gör så.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. uppdrar till förvaltningen att komplettera svaret i enlighet med Berth Falks (S) yrkande,

2. överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag om porrfilter
 Svar på Medborgarförslag om porrfilter med kompletteringar
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13 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190426 till 
190731 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 15:50

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 20190426 till 20190731.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling för perioden 190426-190731
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14 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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15 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter är inkomna till kultur- och bildningsnämnden under perioden 2019-05-01 och 
2019-08-12.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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16 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Följande handlingar har inkommit till kultur- och bildningsnämnden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-373-3 - Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker 

regioner och kommuner under våren
  - Inbjudan till en konferens om nationella minoriteter 24 sep
 KUB 19-620-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
 KUB 19-626-1.1 - Avisering - tillsyn enligt tobakslagen den 12 september 2019
 KUB 19-198-6 - Svar - Remissvar kulturplan dnr 19RS792

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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17 – 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 190506 till 190819.

Delegationsbeslut
 KUB 19-208-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum 2019
 KUB 19-217-3 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-228-3 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-222-4 - Delegatonsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-193-4 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-99-5 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-179-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 19-17-6 - Anmälan av delegationsbeslut - Vikarieanställning, ett år
 KUB 19-17-7 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 19-17-8 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 19-17-9 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning Förskolan Äppelgården
 KUB 19-17-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning Förskolan Äppelgården
 KUB 19-17-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning
 KUB 19-17-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning
 KUB 19-17-13 - Anmälan av delegationsbeslut - visstidsanställning
 KUB 19-17-14 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 KUB 19-214-3 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag till Gropens IF
 KUB 19-84-2 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag till Mullhyttans IF
 KUB 19-126-4 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag för Fjugesta IF
 KUB 19-118-3 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag för Kvistbro skytteförening
 KUB 19-100-3 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag för Lekebergs IF
 KUB 19-88-2 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag för Lekebergskyrkans ungdom
 KUB 19-125-4 - Delegationsbeslut - Beviljat aktivitetsbidrag till Gropens IF
 KUB 19-213-2 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag för Lekebergskyrkans ungdom
 KUB 19-101-2 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag för Lekebergs IF
 KUB 19-207-2 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag för Via Byalag
 KUB 19-218-2 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag för Brohyttans IF
 KUB 19-253-2 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag för Gropens IF
 KUB 19-221-4 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag till Kvistbro Skytteförening
 KUB 19-219-3 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag 2019 till mullhyttans IF
 KUB 19-216-2 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag 2019 till Brohyttans IF
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 KUB 19-205-2 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag till Via Byalag
 KUB 19-95-2 - Delegationsbeslut - Beviljat skötselbidrag för Lekebergs IF
 KUB 19-220-2 - Delegationsbeslut - Beviljat medlemsbidrag för Kvistbro skytteförening
 KUB 19-17-15 - Anmälan av delegationsbeslut - visstidsanställning av stödperson till elev
 KUB 19-17-16 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning längre än 6 månader
 KUB 19-17-18 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvodareanställning
 KUB 19-17-19 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 KUB 19-17-20 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning av resurspedagog
 KUB 19-17-21 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om visstidsanställning av 

bibliotekarie med inriktning prioriterade grupper
 KUB 19-17-22 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning av resurspedagog till enskild 

elev
 KUB 19-17-23 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av resurspedagog till 

enskild elev

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 2019-08-27.
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18 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom, handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Delårsrapport för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019

5

KUB 19-608
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Tjänsteskrivelse 2019-08-21 1 (2)

Dnr: KUB 19-608

   

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport med prognos 2 för 
2019.

1 Bakgrund
Efter några år av ständiga förändringar inom Kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation har vi nu, verksamhetsåret 2019, en mer stabil situation, vilket i 
sin tur medför goda förutsättningar för en hållbar och framgångsrik 
verksamhetsutveckling. 

Antalet barn och elever ökar stadigt i Lekebergs kommun, vilket medför ett behov av 
fler förskole- och skolplatser samt ställer krav på en flexibel organisation där 
kompetensförsörjningen är en viktig och utmanande uppgift för förvaltningen, såväl 
ekonomiskt som rekryteringsmässigt. Förskolan och skolan i Lekeberg står också inför 
en annan viktig utmaning, att utveckla den digitala kompetensen hos barn, 
elever och pedagoger. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel från Skolverket motsvarande 
ca 4,4 miljoner kronor för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever. Projektet löper på 2,5 år.

Biblioteksverksamheten har beviljats 575 tkr från Kulturrådet inom ramen för 
satsningen stärkta bibliotek.

2 Slutsats
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där två av fyra 
nämndmål är uppnådda helt och två nämndmål är delvis uppnådda.

Måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2019 bedöms som god då andelen behöriga 
elever till nationellt program på gymnasiet är 80 %. Andelen elever med betyg i alla 
ämnen är 66 % och meritvärdet är 199.

Utfallet för sjukfrånvaron till och med juni 2019 är 6,72, vilket kan jämföras med 6,74 
motsvarande period 2018.

Kommunens ombyggda bibliotek med den nya utställningshallen har bidragit till ett 
kulturlyft i kommunen. 

Prognosen för antalet biblioteksbesökare och utlånade böcker visar på en ökning, 
jämfört med 2018.
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Dnr: KUB 19-608

Grundskolan och gymnasiet prognostiserar ett underskott på 2 900 tkr, varav 1 800 
tkr är prognostiserat underskott på grund av dyrare utbildningsplatser på 
gymnasieutbildningar. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
förvaltningschef
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1 Inledning
Efter några år av ständiga förändringar inom Kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation har vi nu, verksamhetsåret 2019, en mer stabil situation, vilket i 
sin tur medför goda förutsättningar för en hållbar och framgångsrik 
verksamhetsutveckling.

Måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2019 bedöms som god då andelen behöriga 
elever till nationellt program på gymnasiet är 80 %. Andelen elever med betyg i alla 
ämnen är 66 % och meritvärdet är 199.

Antalet barn och elever ökar stadigt i Lekebergs kommun, liksom det totala 
invånarantalet.

Utfallet för sjukfrånvaron till och med juni 2019 är 6,72, vilket kan jämföras med 6,74 
motsvarande period 2018.

Det gamla skolhuset på Lekebergsskolan är nu rivet och bygget av Nya 
Lekebergsskolan är i full gång.

Grundskolan och gymnasiet prognostiserar ett underskott på 2 900 tkr, varav 1 800 
tkr är prognostiserat underskott på grund av dyrare utbildningsplatser på 
gymnasieutbildningar. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel från Skolverket motsvarande 
ca 4,4 miljoner kronor för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever.

Kommunens ombyggda bibliotek invigdes på sportlovet och den nya 
utställningshallen har bidragit till ett kulturlyft i kommunen. Biblioteksverksamheten 
har beviljats 575 tkr från Kulturrådet inom ramen för satsningen stärkta bibliotek.

Prognosen visar en ökning av antalet biblioteksbesökare och utlånade böcker jämfört 
med 2018.
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

2016-10-25, § 113, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag att ta 
fram ett nytt förslag på 
lokalöverenskommelse samt 
arbeta vidare för att hitta en 
långsiktig lösning för formandet 
av en familjecentral.

Pågående Finns med i MER-plan 2019

2016-12-06, § 124, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
utreda gällande en 
familjecentral, vad krävs utifrån 
dagens behov/efterfrågan/krav 
för att bedriva en familjecentral 
och vad det skulle kosta.

Pågående Finns med i MER-plan 2019

2017-03-21, § 21, Kultur- och 
bildningsnämnden återupptar 
ärendet i samband med 
nämndens budgetarbete inför 
2018/2019 för att möjliggöra 
fullföljande av åtgärdsplanen 
gällande motionsspåret i 
Fjugesta

Pågående Beaktas löpande i 
budgetprocessen och är 
beroende av medel.

2017-08-30,§57, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i fortsatt uppdrag 
att föra dialog med 
föreningar/civilsamhälle/SON/KS 
gällande drift av fritidsbanken

Pågående Avslutas mot bakgrund av 
att arbetet ingår i Kultur- 
och fritidsavdelningens 
löpande verksamhet.

2017-11-07, § 92, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att se över 
reglerna för att möjliggöra inköp 
för lokalproducerad konst, inte 
bara professionell konst.

Under beredning Det finns i dagsläget inga 
uttalande regler för inköp 
av konst, däremot finns det 
ett påbörjat arbete kring 
”Regler för konstnärlig 
gestaltning” samt 
”Riktlinjer för 
utställningsverksamhet”. 
Dessutom finns det tankar 
och önskemål från Kultur-
och fritidsförvaltningen att 
ta fram en ”Konstpolicy” i 
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Beslut Status Kommentar

vilken inköp av konst till 
kommunen kan tas med.

2018-05-15, § 37, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att göra 
en utredning kring eventuellt 
förändrad organisation av 
elevhälsan i kommunen och 
återkommer med en redovisning 
av utredningen för nämnden i 
december samt i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till 
beslut § 31 (2018-05-07) ger 
förvaltningen i uppdrag att ta 
fram gemensamma 
bedömningskriterier för barn 
och elever inom förskola och 
skola med behov av särskilt 
stöd.

Pågående Ett kontinuerligt arbete 
pågår i förvaltningen 
tillsammans med 
rektorerna och elevhälsans 
personal för att utveckla en 
ändamålsenlig och effektiv 
organisation samt få till ett 
mer främjande och 
förebyggande 
elevhälsoarbete. Inför 
höstterminen 2019 har 
fördelningen av 
tilläggsbelopp till barn och 
elever i behov av 
extraordinära stödinsatser 
genomförts på ett mer 
systematiskt sätt, jämfört 
med tidigare. En revidering 
av befintlig 
resursfördelningsmodell till 
förskola och skola är under 
arbete och i samband med 
det kommer även 
principerna för 
tilläggsbeloppet att ses 
över. Finns med i MER-plan 
2019.

2018-05-15, § 47
Kultur- och bildningsnämnden  
... 2. ger förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en långsiktig 
lokalförsörjningsplan för 
förskoleverksamheten i Fjugesta 
samt övriga skolformer, 3 ger 
förvaltningen i uppdrag att se 
över framtida användning av 
Tulpanens skola

Pågående

2018-05-15, § 52
Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar att ingå i sydnärkes 
ungdomsråd från hösten 2018 
och att utvärdering av 
medverkan sker efter ett läsår.

Pågående Rapport/utvärdering på 
nämnden i augusti 2019.

2018-05-15, § 55
Kultur- och bildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningen att ta 
fram ett förslag angående hur 

Pågående Uppdraget finns med i 
internkontrollplan 2019
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Beslut Status Kommentar

rapportering av frånvaro till 
nämnden ska ske

2018-11-06, § 87 Kultur- och 
bildningsnämnden …2. Beslutar 
att de avvikelse som 
framkommit (för tydligande: vid 
tillsyn av Solberga) följs upp och 
återrapporteras till nämnden vid 
kommande tillsyn

Pågående Görs vid kommande tillsyn 
och ingår i 
arbetsinstruktionen för 
tillsyn.

2018-11-06, § 94
Kultur- och bildningsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att 
tydliggöra regelverket för 
kommunens föreningsbidrag.

Pågående

2018-12-12, § 110
Kultur- och bildningsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att 
påbörja implementeringen av 
FN:s barnkonvention i sina 
verksamheter som blir lag från 1 
januari 2020.

Pågående Arbetet med 
implementeringen är 
påbörjad i och med 
nämndens utbildningsdag 
den 2 april 2019 då även 
rektorerna deltog. 
Barnkonventionen är 
ständigt närvarande i 
förskolornas och skolornas 
barn- och elevhälsoarbete 
samt 
likabehandlingsarbete. 
Arbetet sker löpande inom 
förvaltningen varför 
ärendet avslutas.

2019-03-26, § 27
Kultur- och bildningsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta vidare med frågan om 
vilka möjligheter som finns kring 
porrfilter i skolan.

Redovisning sker till 
nämnden i augusti 2019.

2019-05-14, § 45
Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar att verksamheterna ska 
hålla budget och återrapportera 
åtgärder samt konsekvenser 
under första nämnden på 
höstterminen 2019.

Återrapport sker till 
nämnden i augusti 2019.

2019-05-14, § 46
Kultur- och bildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningen att 
genomföra försök med att 
utvalda högstadieelever från 
Mullhytteområdet beviljas 

Pågående Återrapportering planeras i 
början av 2020.
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Beslut Status Kommentar

skolskjuts via linjetrafik under 
höstterminen 2019.

2.2 Mål
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där två av fyra 
nämndmål är uppnådda helt för 2019. Två nämndmål är delvis uppnådda. Detta är en 
ökning från årsredovisningen 2018 då inga nämndmål uppnåddes helt utan endast 
delvis. Dock bör man beakta den situation som rådde 2018 med flera vakanta 
chefstjänster och därmed en instabil ledningsorganisation.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås.
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

Nämndmål uppnås delvis.
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 

uppnås ej.

Indikatorer

 69 % av indikatorerna är uppnådda vid delårsrapporten 2019 (50 % vid 
årsredovisningen för 2018).

 31 % av indikatorerna är delvis uppnådda vid delårsrapporten 2019 (32 % vid 
årsredovisningen för 2018).
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Totalt har antalet indikatorer som uppfyllt målvärdet för delåret 2019 ökat med 19 
procentenheter jämfört med årsredovisningen för 2018.

 

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

Kommunfullmä
ktiges mål

Nämndmål Indikator Tre
nd

Nuvärde Prognos Målvärde

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

57 % 57 % Bibehålla eller 
öka från 46 %

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

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

70 % 70 % Bibehålla eller 
öka från 80 %

Antalet 
biblioteksbesökare 9 089 st 35 000 st mer än 35 000 

st

Antalet utlån (inklusive 
e-boklån) 19 346 st 40 000 st mer än40 000

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

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

33 st 33 mer än32 st

Värde medarbetar-
undersökningen, 
Medarbetarengagema
ng (HME)

80 80 Öka från 74

Sjukfrånvaro
6,72 % 7 %

Bibehålla eller 
minska från 7 
%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

-205 tkr -2900 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun Ja Ja Ja

Page 32 of 146



2019-08-15

9

2.2.2 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.

Kommunfullmäkti
ges mål

Nämndmå
l

Indikator Tre
nd

Nuvär
de

Progno
s

Målvärde

Andelen barn som känner sig 
trygga 99 % 99 % mer än 90 %

Andelen elever som känner 
sig trygga 88 % 90 % mer än 90 %

Antalet förskoleverksamheter 
som har forum för samråd 
enligt Skollag 4 kap

100 % 100 % 100 %

Antalet skolverksamheter 
som har forum för samråd 
enligt Skollag 4 kap

100 % 100 % 100 %

Andel elever som känner sig 
delaktiga årskurs 5 65 % 65 % 65 %

Barnen 
och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin 
förskole- 
respektive 
skolverksa
mhet

Andel elever som känner sig 
delaktiga årskurs 9 55 % 55 % 55 %

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

99 % 99 % öka från 97 %

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

59 % 59 % öka från 59 %

Andelen elever som tar del av 
kultur i skolan. 100 % 100 % 100 %

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

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

10 % 10 % öka från 10 %

Eleverna 
når 
kunskaps
målen

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 66 % 66 % Öka från 

74,47%

Elever i åk. 9 som är behöriga 
till ett yrkesprogram 80 % 80 % Öka från 83%

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

41,1% 41 % Öka från 
46,6%

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

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 3 år 

23 % 23 % Öka från 30%
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Kommunfullmäkti
ges mål

Nämndmå
l

Indikator Tre
nd

Nuvär
de

Progno
s

Målvärde

efter fullföljd 
gymnasieutbildning
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3 Verksamhetsberättelse
Kultur och fritid

I februari 2019 började kommunens nya kultur- och fritidschef och samma månad 
invigdes också kommunens första utställningshall i det ombyggda biblioteket. 
Verksamheten i den nya utställningshallen har startat bra. Under sommarperioden 
har man kunnat besöka utställningen Fjugesta vävstuga presenterar sig. Denna 
utställning är den första på sommartemat Föreningar presenterar sig. Vi ser att 
biblioteket och utställningshallen gynnar varandra avseende besökare.

Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för utställningsverksamhet samt regler för 
konstnärlig gestaltning.

Från och med i år har vi tagit fram ett samlat kulturprogram för våren respektive 
hösten som innehåller författarbesök, utställningar m.m. Höstens kulturprogram är i 
stort sett fastställt.

På sportlovet arrangerades kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. I framtagandet 
av sportlovsprogrammet är föreningslivet i Lekeberg en viktig samarbetspart då 
många föreningar öppnar upp sina ordinarie träningar för andra att komma och 
prova på.

Statliga medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har rekvirerats. 
Sommarlovsprogrammet har därmed kunnat genomföras med olika kostnadsfria 
aktiviteter för barn och unga i kommunen.

Kommunens simskola, i samverkan med entreprenören för Sannabadet, har 
genomförts och avslutades den 5 juli.

Nya taxor och regler för uthyrningsbara lokaler i Lekebergs kommun, som Kultur- och 
bildningsnämnden fattade beslut om den 14 maj, börjar gälla från och med 1 juli 
2019.

Bibliotek

Under årets första sju veckor hade biblioteket kortare öppettider eftersom arbetet 
med att göra iordning biblioteket och att packa upp böcker efter ombyggnationen 
fortfarande pågick. Efter sportlovet började de ordinarie öppettiderna igen, med 
kvällsöppet måndag och torsdag.

Invigningen av det nya biblioteket startade under måndagen på sportlovet med tal 
och fanfarer och fortsatte under sportlovsveckan då det var extra aktiviteter och 
extra öppet till kl.18, tisdag, onsdag och torsdag.

Förskoleklasserna har besökt biblioteket under våren och alla 6-åringar har erbjudits 
egna lånekort. Under besöket fick de information om biblioteket av mössen Märta 
och Berta.

Under våren har bokpratsarbetet, riktat mot barn i de äldre åldrarna, varit pausat på 
grund av sjukskrivning. Vissa skolklasser har ändå besökt biblioteket och lånat böcker.

Förskolegrupper från Hidinge/Lanna har varit på biblioteket på sagostund.

I juni startade bibliotekets sommarlovsaktiviteter. I år ville vi uppmuntra barnens 
skaparlust och läslust utan krav på prestation. Under hela sommaren har det funnits 
ett bord med pyssel på måndagar och möjlighet att rita och måla tisdag, onsdag, 
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torsdag och fredag. Det har också funnits en tipspromenad i två ålderskategorier där 
alla barn fick en bok som pris. Tipspromenaden byttes ut under sommaren så att man 
kunde gå den flera gånger.

Digitalt först – en statlig fortbildningssatsning av bibliotekspersonal för arbetet med 
att minska det digitala utanförskapet hos befolkningen, drog igång i år med en 
utbildningsdag i Örebro. Biblioteksutveckling i Region Örebro Län (BRÖL) ansvarar för 
att utbilda länets bibliotekspersonal.

Ett nytt avtal med Axiell Media gällande omslagsbilder i bibliotekskatalogen har 
slutits. Detta på grund av att bilderna från april inte längre erhölls gratis från 
leverantören Adlibris.

I april sökte biblioteket medel från Kulturrådet gällande den statliga satsningen 
”Stärkta bibliotek”, för att anställa en person som kan jobba uppsökande och inriktat 
mot prioriterade grupper. Ansökan beviljades på hela beloppet, det vill säga 
575 000 kr. Rekryteringen är avslutad och en person är anställd för uppdraget.

Biblioteket har köpt in sju språkträningspåsar som innehåller böcker och spel och 
som är till för familjer som behöver extra hjälp med sina barns språkutveckling. När 
barnet får en remiss och kommer till logopeden på USÖ får familjen information om 
att det är viktigt att läsa för sina barn och att de ska gå till biblioteket. Av logopeden 
får de ett recept på en språkträningspåse och sedan kan de komma till biblioteket 
och låna den. Detta är ett samarbete mellan biblioteket, barnhälsovården och BRÖL 
(Biblioteksutveckling Örebro Län) för att uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn.

Förskola

Antalet barn som behöver plats i förskolan ökar stadigt. Till hösten 2019 utökas 
därför antalet platser på Äppelgården i Hidinge/Lanna. Behovet av fler 
förskoleplatser i Fjugesta ökar också. För att klara höstens placeringar kommer barn 
erbjudas plats på Mullhyttans förskola, i avvaktan på att Fjugesta utökas med lokaler 
under vårterminen 2020.

Arbetet med att skapa en Familjecentral i Fjugesta fortgår och vi gör det tillsammans 
med socialförvaltningen. Ett antal studiebesök på olika familjecentraler i länet har 
genomförts under vårterminen och ett samarbete med Regionfastigheter har 
påbörjats för att bygga om de tomma lokalerna vid Capio Vårdcentral. 
Familjecentralen beräknas bli klar att tas i bruk tidigast årsskiftet 2020/2021.

Flytten av den pedagogiska omsorgen från dagbarnvårdarnas egna hem till en 
gemensam lokal har fallit väl ut. Barn och personal trivs och föräldrar har gett uttryck 
för detsamma vid ett utvärderingsmöte i maj.

Arbetet med att stärka pedagogernas professionalitet och yrkesroll fortgår. I 
kompetensförsörjningsprojektet planeras för ett barnskötarlyft i RUC:s regi 
(Regionalt utvecklingscentrum - Örebro Universitet) samt en ledarutbildning för 
förskollärarna, med start hösten 2019.

Den 1 september lämnar en av förskolerektorerna sin tjänst i Lekebergs kommun för 
ett nytt uppdrag. Under hösten kommer det vara en tillfällig ledningsorganisation för 
förskolorna i avvaktan på rekrytering av ny förskolerektor.

Förskolan har beviljats utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen för att anställa en 
samordnare som ska avlasta förskolerektorerna administrativa ledningsuppgifter. 
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Syftet med samordnarfunktionen är att tillsammans med rektorerna utveckla 
förskolan i en period av växande, införa olika digitala system samt implementera 
förskolans nya läroplan, Lpfö 2018.

Den 1 juli 2019 trädde den reviderade läroplanen för förskolan i kraft, Lpfö 18, och 
förskolecheferna benämns nu som rektorer.

Skola

Arbetet med att bygga om Lekebergsskolan är nu igång. SFI har under våren varit 
evakuerade till Linden för att ge plats för en ombyggnad av hemkunskapen som ska 
vara klar till höstterminen. SFI flyttar in i lokaler i Lekebergskyrkan i augusti. Gamla 
skolhuset är nu rivet för att ge plats åt en ny byggnad. Under tiden som det nya 
skolhuset byggs kommer åk 4-6 vara evakuerade i tillfälliga paviljonger, i anslutning 
till Lekebergsskolan.

Hidinge skola utökas med ca 40 elever till skolstarten 2019, vilket innebär 
investeringar i klädskåp, skolmöbler mm i de nya klassrummen samt en ny 
klasslärare. För att klara höstens elevökning har biblioteket flyttats ut i en korridor 
för att ge plats åt ett klassrum. En arkitekt har även skissat på hur man skulle kunna 
flytta väggar inne i skolan för att skapa ytterligare ett antal klassrum. Skolan har 
fortsatt sitt arbeta med att utveckla elevhälsans arbete, vilket ger positiva effekter i 
verksamheten.

Inför hösten har årets 6-åringar blivit skolplacerade på Mullhyttans skola, Tulpanens 
skola och Hidinge skola. Ca 15 elever har ansökt om att göra ett skolbyte inom 
Lekebergs kommun och samtliga ansökningar är beviljade.

Andelen åk 9 elever som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet är 80 %, 
vilket är en förbättring mot prognosen med 5 procentenheter och en rejäl höjning 
från höstterminens betygsresultat som hamnade på 66 %. En del av förklaringen 
handlar om att eleverna har ansträngt sig mer med sina studier ju närmare de har 
kommit slutet på högstadietiden. Skolan har också kraftsamlat kring insatser för 
enskilda elever i behov av särskilt stöd. Den övervägande andelen elever kommer gå 
vidare till nationellt program inom gymnasieskolan och ett mindre antal elever 
kommer att gå på introduktionsprogrammet. Lärdomen för framtiden är att resurser 
måste sättas in tidigare för att våra elever ska kunna nå högre resultat.

I november 2018 genomförde revisionen en granskning av skolornas arbete med att 
förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. I 
granskningsrapporten framkommer bland annat behov av att utveckla det 
systematiska trygghetsarbetet, ett arbete som kommer prioriteras under läsåret 
2019/2020. Under vårterminen har skolorna tagit fram en gemensam trygghetsenkät 
som ska ligga till grund för planering av trygghetsarbetet. Skolorna har också 
förbättrat rutinerna kring anmälan av kränkande behandling, vilket syns i antalet 
inkomna ärenden om misstänkt kränkande behandling.

En stor andel av våra elever i Lekeberg åker skolskjuts till skolan. Med stöd av 
beviljade medel från Kommunstyrelsen samarbetar förvaltningen med 
konsultföretaget Optiplan kring ett optimeringsarbete och en ny upphandling av 
skolskjuts. Målet är en likvärdig, trafiksäker, rättssäker och kostnadseffektiv 
skolskjuts. Med anledning av detta så har nämnden tagit beslut om reviderade 
skolskjutsregler så att det nu är inskrivet att alla elever ansöker om skolskjuts inför 
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varje nytt läsår. Beslut om skolskjuts har skickats till vårdnadshavarna under juni 
månad. En utredning pågår om att erbjuda elever som ska till högstadiet och bor 
inom Mullhytteområdet ett busskort, för att kunna åka med linjetrafiken istället för 
skolbuss.

Gemensamt förskola och skola

Det digitala systemet för Planering Förskola och Fritidshem (PFF) är under införande 
på Växthuset Berga och Hidinge Fritids, som valts ut som pilotverksamheter. PFF är 
ett digitalt system som vårdnadshavare kan använda för att bland annat registrera 
scheman samt anmäla närvaro och frånvaro. Planen är att införa PFF på samtliga 
förskolor och fritidshem under höstterminen.

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel från Skolverket motsvarande 
ca 4,4 miljoner kronor för 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. I den beslutade åtgärdsplanen har vi formulerat oss kring insatser vad gäller 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt insatser kopplade till läroplanernas 
värdegrund. Rekrytering av en projektledare är påbörjad.

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 
möjligt enligt utbildningens mål. Ett kontinuerligt arbete pågår i förvaltningen 
tillsammans med rektorerna och elevhälsans personal för att utveckla en 
ändamålsenlig och effektiv organisation samt få till ett mer främjande och 
förebyggande elevhälsoarbete. Utifrån det har vi i förvaltningens ledningsgrupp läst 
och reflekterat kring en bok som just handlar om hur man kan organisera barn- och 
elevhälsoarbetet utifrån ett främjande, förebyggande och lärande perspektiv. Inför 
höstterminen 2019 har fördelningen av tilläggsbelopp till barn och elever i behov av 
extraordinära stödinsatser genomförts på ett mer systematiskt sätt, jämfört med 
tidigare. En revidering av befintlig resursfördelningsmodell till förskola och skola är 
under arbete och i samband med det kommer även principerna för tilläggsbeloppet 
att ses över.

Inom kommunens kompetensförsörjningsprojekt har förvaltningen tilldelats ett 
bidrag på 150 000 kr för att utbilda vår elevhälsopersonal och pedagoger i 
Vägledande samspel/ICDP. ICDP, International Child Development Program, är ett 
förhållningssätt som baserar sig på en humanistisk tradition som förmedlar alla 
människors lika värde och är direkt kopplat till FNs konvention om barnets 
rättigheter. Det är ett hälsofrämjande samspelsprogram som fokuserar på barns 
växande och lärande. Programmet bygger på modern forskning och FNs konvention 
om barns rättigheter. Arbetet med programmet drivs av en stiftelse som är religiöst 
och politiskt oberoende.

Förvaltningen har även beviljats kompetensutvecklingsmedel på 350 000 kr för att 
kunna finansiera en vidareutbildning av lärare till speciallärare och specialpedagoger.

Förskolan och skolan i Lekeberg står inför en viktig utmaning, att utveckla den 
digitala kompetensen hos barn, elever och pedagoger. Vägledande för 
utvecklingsarbetet är SKL:s Nationella handlingsplan #skolDigiplan. För att skapa 
struktur, likvärdighet och driv i arbetet har förvaltningen bildat en utvecklingsgrupp 
som ska ansvara för arbetet. Steg ett handlar om att ta fram en plan för inköp av 
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datorer och Ipads, inom ramen för det investeringsutrymme som finns i 
förvaltningen. Utvecklingsgruppen rapporterar till förvaltningschef och 
ledningsgrupp.

Kultur- och bildningsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp möts varannan vecka på torsdagar och varannan vecka 
möts rektorerna i sina respektive förskola/skola-team för samarbete kring 
verksamhetsspecifika frågor. Förvaltningschefen deltar på teamträffarna med viss 
regelbundenhet. Möten mellan förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen sker 
på individuell basis.

Under våren har ledningsgruppen formulerat sig kring en Ledningsdeklaration där vi 
beskriver ledningsgruppens syfte, mål och uppdrag samt hur vi vill att vårt ledarskap 
ska komma till uttryck. Under hösten ska ledningsgruppen påbörja ett arbete kring 
förskolornas och skolornas arbetslagsledaruppdrag. Syftet är att utveckla uppdragen 
och skapa likvärdiga förutsättningar. Det ska vara attraktivt att vara arbetsledsledare 
och ses som en karriärmöjlighet men också ge rektorerna stöd i styrning och ledning 
av sina verksamheter.
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4 Ekonomisk rapport
Vid delåret visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
underskott om 205 tkr. För hela året prognostiseras ett underskott om 2 900 tkr. 
Orsak till prognostiserat underskott är dels ökade lönekostnader med anledning av 
ett utökat antal klasser under hösten samt ett ökat behov att personal för elever med 
särskilda behov. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser har ökat markant främst 
pga ökad prisbild. Vid fastställande av prognos 2 finns ännu inte uppgift om slutlig 
placering av förstaårselever till hösten 2019, varför prognosen fortfarande är osäker.

I prognosen är inte hänsyn tagen till ökade kostnader för skolskjutsar med anledning 
av nybyggnationen av den nya Lekebergsskolan. En ekonomisk utredning av detta 
kommer att göras i början av hösten.

Kultur- och bildningsnämnden har fått utvecklingsmedel under året dels för 
effektivare planering av förskola/fritids, effektivisering av skolskjutsverksamheten, 
mentorsassistent samt samordnare inom förskolan.

Gemensam verksamhet

I dagsläget går den gemensamma verksamheten med överskott, men prognostiserar 
en budget i balans vid årsskiftet.

Förskolan

Förskolan visar idag på ett mindre underskott, men man prognostiserar att hålla 
budgeten under året.

Kökstjänsterna som tidigare låg under förskolan ligger numer under kostchefen.

Grundskolan

Grundskolan ligger på underskott vid delåret. Underskottet består till allra största 
delen av ökade personalkostnader. Främst på grund av ökat antal elever med 
särskilda behov.

Beträffande den interkommunala ersättningen har kostnaderna för tilläggsbelopp 
ökat. Tilläggsbeloppen består av kostnader för extraordinära stödåtgärder i form av 
resursbehov samt specialpersonal.

Under hösten kommer antalet klasser att utökas i Hidinge skola med anledning av 
ökat antal elever. Lönekostnaderna prognostiseras att öka med anledning av detta.

Skolskjutsar grundskolan

Skolskjutsarna förväntas hålla budgeten för året, bortsett från extra kostnader som 
nybyggnationen medför.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan visar vid delåret på ett underskott om 541 tkr. Vid årets slut 
prognostiserar man ett underskott om 1 800 tkr pga dyrare utbildningsplatser på 
gymnasieutbildningar. Vid fastställande av prognos 2 finns ännu inte uppgift om 
slutlig placering av förstaårselever till hösten 2019, varför prognosen fortfarande är 
osäker.
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Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ligger vid delåret med ett överskott. Helårsprognosen förväntas 
dock vara i nivå med budget.

Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritid beräknar att kunna hålla budgeten för år 2019. Vid delåret finns ett 
större överskott vilket förväntas att försvinna i och med ökade lönekostnader under 
sommaren som inte påverkat utfallet fram till delåret samt kommande utbetalning av 
bidrag.

Ekonomiskt resultat
Kultur- och 
bildningsnämnden Budget Utfall 

190731 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 17 722 8 423 17 722 0

Förskola 59 579 35 240 59 579 0

Grundskola 89 638 55 741 90 738 -1 100

Skolskjutsar grundskola 9 774 5 341 9 774 0

Gymnasieskola 28 887 17 391 30 687 -1 800

Vuxenutbildning 1 420 -54 1 420 0

Kultur- och 
fritidsverksamhet

8 559 3 878 8 559 0

Summa 215 579 125 960 218 479 -2 900

4.1 Investeringar
Vid delåret är 659 tkr förbrukat av investeringsbudgeten. Vid årets slut beräknas 
budgeten vara förbrukad.

Investeringar
Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse

Näridrottsplats 1 439 0 1 439 0

Motionsspår 
Mullhyttan

180 123 180 0

Inventarier, KUB 1 280 82 1 280 0

Ny förskola Fjugesta 0 14 14 -14

Ny förskola Lanna 390 106 390 0

Ombyggnad bibliotek 400 334 400 0

3 689 659 3 703 -14
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Protokoll 2019-08-19

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-12:15 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Cecilia Berglöf (Förvaltningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §31

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-19

Datum för överklagan 2019-08-19 till och med 2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§31 - Delårsrapport med prognos 2 för Kultur- och 
bildningsnämnden 2019 (KUB 19-608)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport med prognos 2 för 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Kultur- och bildningsnämnden för 2019 - (76848)
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun (Kultur- och bildningsnämnden) - (77557)
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Dnr: KUB 19-252

   

Tjänsteskrivelse – Åtgärder för budget i balans inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden den 14 maj 2019 ska förvaltningen 
återrapportera åtgärder samt konsekvenser för en budget i balans under första 
nämnden på höstterminen 2019. Även Kommunstyrelsen har av Kultur- och 
bildningsnämnden efterfrågat en återrapportering av vilka åtgärder nämnden ämnar 
vidta för att få en budget i balans.

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott för hela året på 2 900 
tkr, varav 1 800 tkr är ett prognostiserat underskott för köp av externa 
gymnasieplatser.

Orsaker till underskottet är dels ett ökat behov av personal för elever i behov av 
särskilt stöd. Interkommunala ersättningar har också ökat för tilläggsbelopp och 
specialskolor, kostnader som inte förutsågs i budgetarbetet för 2019. Kostnaderna 
för köp av gymnasieplatser har ökat markant, främst på grund av höjda priser.

Det är främst grundskolan och gymnasiet som har svårt att klara verksamhetens 
behov inom befintlig budgetram.

Vid fastställande av prognos 2 finns ännu inte uppgift om slutlig placering av 
förstaårselever på gymnasiet till hösten 2019, varför prognosen är osäker. 

2 Slutsats
Förvaltningen redovisar åtgärder motsvarande 1 100 tkr. 

Utifrån det optimeringsarbete som genomförs med skolskjutsarna så planeras för att 
ta bort ytterligare en buss i höst. Besparing 325 tkr.

Under hösten kommer en rektorstjänst vara vakant under rekryteringstiden. 
Besparing 245 tkr.

Lekebergs kommun har beviljats 4,4 miljoner kr till verksamhetsutveckling för våra 
nyanlända barn och elever. I åtgärdsplanen har förvaltningen sökt medel för att 
finansiera en projektledare. I avvaktan på att projektledaren är på plats upprätthåller 
det Lokala teamet, som består av förvaltningschef och tre rektorer, 
projektledartjänsten. Besparing 260 tkr 

Rektorerna är restriktiva med vikarietillsättningar, inköp av läromedel och annat 
material. Alla eventuella längre vikarietillsättningar som uppstår under hösten ska 
kommuniceras med förvaltningschefen innan beslut. Det kommer bli täta 
ekonomiuppföljningar under hösten med de rektorer som prognostiserar underskott. 
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Dnr: KUB 19-252

Om det behövs kan nämnden/förvaltningen införa vikariestopp och inköpsstopp. 
Besparing 170 tkr.

Förvaltningschefen är restriktiv med utgifter som rör förvaltningsgemensamma 
aktiviteter. Besparing 100 tkr.

En konsekvensbeskrivnin g av föreslagna åtgärder presenteras i bifogad handling.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. godkänner förvaltningens återrapport,
2. överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Åtgärder för budget i balans - kompletterad inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019

Bakgrund

Enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden den 14 maj 2019 ska förvaltningen 
återrapportera åtgärder samt konsekvenser för en budget i balans under första 
nämnden på höstterminen 2019. Även Kommunstyrelsen har av Kultur- och 
bildningsnämnden efterfrågat en återrapportering av vilka åtgärder nämnden ämnar 
vidta för att få en budget i balans.

Vid delårsbokslut med prognos 2 visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat per 
31 juli motsvarande ett underskott om 205 tkr. För hela året prognostiseras ett 
underskott om 2 900 tkr, varav 1 800 tkr är ett prognostiserat underskott för köp av 
utbildningsplatser på gymnasieutbildningar. Nedan föreslås kostnadsreducerande 
åtgärder motsvarande 1 100 tkr.

Orsaker till det prognostiserade underskottet är dels ökade lönekostnader med 
anledning av ett utökat antal klasser under hösten samt ett ökat behov att personal 
för elever i behov av särskilt stöd. Beträffande den interkommunala ersättningen har 
kostnaderna ökat för tilläggsbelopp och specialskolor för enskilda elever, kostnader 
som inte förutsågs i budgetarbetet för 2019. 

Kostnaderna för köp av gymnasieplatser har ökat markant, främst på grund av en 
ökad prisbild. Vid fastställande av prognos 2 finns ännu inte uppgift om slutlig 
placering av förstaårselever på gymnasiet till hösten 2019, varför prognosen är 
osäker. 

Det är främst grundskolan och gymnasiet som har svårt att klara verksamhetens 
behov inom befintlig budgetram. 

Åtgärder 

Nedan redovisas åtgärder motsvarande 1 100 tkr. Prognosen för köp av 
gymnasieplatser är osäker varför inga åtgärder redovisas i denna rapport. 

Utifrån det optimeringsarbete som genomförs med skolskjutsarna så planeras för att 
ta bort ytterligare en buss i höst. Besparing 325 tkr.

Under hösten kommer en rektorstjänst vara vakant under rekryteringstiden. 
Besparing 245 tkr.

Lekebergs kommun har beviljats 4,4 miljoner kr till verksamhetsutveckling för våra 
nyanlända barn och elever. I åtgärdsplanen har förvaltningen sökt medel för att 
finansiera en projektledare. I avvaktan på att projektledaren är på plats upprätthåller 
det Lokala teamet, som består av förvaltningschef och tre rektorer, 
projektledartjänsten. Besparing 260 tkr 
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Rektorerna är restriktiva med vikarietillsättningar, inköp av läromedel och annat 
material. Alla eventuella längre vikarietillsättningar som uppstår under hösten ska 
kommuniceras med förvaltningschefen innan beslut. Det kommer bli täta 
ekonomiuppföljningar under hösten med de rektorer som prognostiserar underskott. 
Om det behövs kan nämnden/förvaltningen införa vikariestopp och inköpsstopp. 
Besparing 170 tkr.

Förvaltningschefen är restriktiv med utgifter som rör förvaltningsgemensamma 
aktiviteter. Besparing 100 tkr.

Konsekvenser av åtgärdsförslag

Reducering av en skolbuss ligger i linje med optimeringsarbetet och är möjligt utifrån 
att färre elever ansökt om skolskjuts och att skolskjutsrutterna har setts över och 
dragits om.

Under höstterminen kommer förskole-rektorerna i Fjugesta och Mullhyttan att dela 
på chefsansvaret för förskolorna i Lanna/Hidinge. Till sin hjälp kommer de ha fyra 
utvecklingsledare som får ett utökat ansvar för ledning av respektive förskola. 
Lösningen är samverkad med facklig part den 20/8 2019.

Ett vikariestopp skulle få den största konsekvensen då det periodvis är många sjuka 
och klasser kan bli utan lärare. Arbetsbelastningen ökar för personalen. Att vara 
återhållsam med korttidsvikarier borde dock vara möjligt utan alltför stora 
konsekvenser.

Ett inköpsstopp kan ge positiv effekt under hösten men riskerar leda till ett uppdämt 
behov som blir kostnader nästa år. Man skjuter helt enkelt kostnaderna framför sig. 

Restriktioner kring kostnader som rör förvaltningsgemensamma aktiviteter klarar vi 
under hösten.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Protokoll 2019-08-19

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-12:15 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §32

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-19

Datum för överklagan 2019-08-19 till och med 2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§32 - Återrapport - Åtgärder för en budget i balans 2019 inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019 (KUB 19-252)
Ärendebeskrivning

Vid delårsbokslut 2019 visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
underskott om 406 tkr. För hela året prognostiseras dock ett underskott om 1 000 tkr, vilket är 
detsamma som vid delår 1. Utfallet för delår 2 är dock förbättrat jämfört med delår 1.

Orsaker till det prognostiserade underskottet är främst ökade lönekostnader med anledning av 
ett utökat antal klasser till hösten samt ett ökande behov att personal för elever i behov av 
särskilt stöd.

Beträffande den interkommunala ersättningen har kostnaderna ökat för tilläggsbelopp och 
specialskolor för enskilda elever, kostnader som inte förutsågs i budgetarbetet för 2019. 
Detsamma gäller för utbildningsplatser på gymnasiet som blivit dyrare.

Det är främst grundskolan och gymnasiet som har svårt att klara verksamhetens behov inom 
befintlig budgetram.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner förvaltningens återrapport,

2. överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen.

Yrkande

Pia Frohman (MP) yrkar på återremiss med följande motivering: "Effektiviseringsförslaget 
för budget i balans innehåller förslag som inte är kopplade till pengar och ger därmed 
otydlighet och ingen möjlighet för nämnden att ta ställning om uppdraget ger önskad effekt. 
Vidare motsätter jag mig förslaget att inte tillsätta en talpegadogtjänst utifrån barnets rätt till 
tidiga stödinsatser och nya skrivningar om garanti i skollagen."

Berth Falk (S) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden och ger 
förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet och ta fram en tydligare 
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Justerare signatur

konsekvensbeskrivning kopplat till medel som ska redovisas för kultur- och 
bildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Berth Falks (S) yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden med kompletteringar enligt Berth 
Falks (S) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för en budget i balans 2019 - (77418)
 §45 KUB nämnd Prognos 1 för Kultur- och bildningsnämnden - (KUB 19-252-3)
 §113 KS Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun - (KUB 19-252-5)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ewa-Britt Nilima (C) (Politisk lärling)
Ludvig Wreth (Utredare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand  (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

Datum för överklagan 2019-05-29 till och med 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§113 - Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun (KS 19-
325)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller nuläge för 
mål- och ekonomi samt en prognos för helåret.

Kommunen prognostiserar att uppnå 3 mål och 3 mål delvis. I procent blir det en 
måluppfyllelse om 50 %. Av de 21 beslutade indikatorerna uppnås 15 helt resterande 6 
indikatorer prognostiseras att delvis uppnås, vilket ger en indikatoruppfyllelse om 71 %.

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att indikatorn som inte uppnåddes vid 
årsskiftet nu prognostiseras att delvis uppnås 2019. Denna indikator är ”Elever i åk 9 som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen”.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 23 432 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 8 506 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 14 926 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 
kompetensutvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 1 800 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 11 593 tkr, vilket har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän kommunalskatt) samt 
kostnadsutjämningsbidraget.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och bildningsnämnden att 
återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Proposition
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Justerare signatur

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget till beslut och därefter 
om arbetsutskottet kan ställa sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkanden och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och bildningsnämnden att återrapportera vilka 
åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.
 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder 

nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun - (74345)
 Prognosrapport 1-2019 för Lekebergs kommun - (74356)
 Presentation - prognosrapport 1 2019 Lekebergs kommun - (74526)
 §76 KSAU Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun - (KS 19-325-2)
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Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Cecilia Berglöf (Ekonom)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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)

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-14

Datum för överklagan 2019-05-16 till och med 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§45 - Prognos 1 för Kultur- och bildningsnämnden (KUB 19-252)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en rapport för Prognos 1:

Verksamhetsåret 2019 har börjat bra med stabila förutsättningar inom Kultur- och 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation, vilket i sin tur medför goda förutsättningar för 
verksamhetsutveckling inom förskolan, skolan och kultur- och fritidsavdelningen.

Prognosen är att Kultur- och bildningsnämnden kommer uppnå goda resultat 2019 om än vi 
inte
når lika hög måluppfyllelse för eleverna i åk 9 som våren 2018. Fler elever bedöms gå vidare 
till vuxenutbildning från SFI.

Antalet barn och elever ökar stadigt i Lekebergs kommun.

Utfallet för sjukfrånvaron är 7,9 vilket kan jämföras med 8,2 motsvarande period 2018.

Bygget av Nya Lekebergsskolan har kommit igång.

Grundskolan och gymnasiet prognostiserar ett underskott på 1000 tkr för 2019.

Kommunens ombyggda bibliotek med en ny utställningshall invigdes på sportlovet

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Prognos 1 - 2019.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Pia Frohman (MP) yrkar på tillägget att verksamheterna ska hålla budget och återrapportera 
åtgärder samt konsekvenser under första nämnden på höstterminen 2019.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Pia Frohmans (MP) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet gör så.
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Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognos 1 2019

2. beslutar att verksamheterna ska hålla budget och återrapportera åtgärder samt konsekvenser 
under första nämnden på höstterminen 2019.

Ärendets behandling av nämnden
Yrkande

Pia Frohman (MP) yrkar på tillägget att verksamheterna ska hålla budget och återrapportera 
åtgärder samt konsekvenser under första nämnden på höstterminen 2019.

Elin Nilsson (L) ställer sig bakom Pia Frohmans (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden bifaller förslag till beslut med Pia Frohmans (MP) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

 

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognos 1 2019

2. beslutar att verksamheterna ska hålla budget och återrapportera åtgärder samt konsekvenser 
under första nämnden på höstterminen 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1 för Kultur och bildningsnämnden - (KUB 19-252-1)
 Prognosrapport 1-2019 Kultur- och bildningsnamnden - (KUB 19-252-2)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-20 1 (2)

Dnr: KUB 19-40

   

Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljörapport prognos 2 2019

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.

1 Bakgrund, analys och slutsats
Förvaltningens arbetsmiljöarbete 2019 utgår från 2018 års plans riskområden och 
med ambitionen att på ett systematiskt sätt fortsätta på den inslagna vägen från ifjol 
med förbättrad sjukfrånvaro och mer strukturerat arbete på följande områden och 
sätt:

 Aktivt arbete med 2018 års medarbetarenkät i ledningsgrupper och på 
APT:er

 Olika interna utbildningar har genomförts för att komma igång med att 
använda det nya digitala incident- och tillbudssystemet ”KIA”

 Chefsdialog där ett nytt ”grepp” tagits vad gäller att göra 
”chefsvardagen” mer enkelt med olika former av stödinsatser av den 
gemensamma administrationen.

 Implementering påbörjad av en enkel indikatormetod gällande 
”upplevd oro/stress/arbetsbelastning” hos varje verksamhetsansvarig.

Bedömningen efter första halvåret är att arbetsmiljösituationen totalt sett har 
förbättrats jämfört med motsvarande period 2018, då det t.ex. var ett flertal vakanta 
chefstjänster inom förvaltningens ledningsorganisation. Sjukfrånvaron har också 
förbättrats något senaste 12 månaders perioden (6,72 jämfört med 6,74% vid samma 
period).

Arbetet med nya Lekebergsskolan innebär (och kommer att innebära) olika typer av 
arbetsmiljörisker för KUBs chefer och personal och annan personal så här kommer 
extra arbetsmiljöuppföljning att ske under hösten. 
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Dnr: KUB 19-40

Det som också kommer ägnas tid åt under höstterminen är att ännu bättre samordna 
riskbedömnings- och planeringsarbetet inför kommande verksamhetsår inom 
förvaltningens olika verksamheter vid framtagandet av nya arbetsmiljöplaner 
(övergripande och verksamhetsspecifika) för att säkerställa att nuvarande arbete 
med ständiga förbättringar kan fortgå.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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Arbetsmiljöplan 2019

Kultur- och bildningsnämnden
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Innehållsförteckning
1 Arbetsmiljö................................................................................................................3

2 Arbetsmiljöplan 2019................................................................................................4
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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.

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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Dnr: KUB 19-9

   

Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport prognos 2
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. 

Bakgrund, analys och slutsats för prognos 2
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om följande kontrollpunkter för 2019, 
utifrån underlag och dialog med förvaltningsledning och utredningssekreterare:

En stor del av internkontrollplanen 2019 handlar om att kartlägga de utvalda 
områdena första halvåret och sedan följa upp om och hur läget utvecklats under 
andra halvåret. Förvaltningsledningen har nu under första halvåret genomfört och 
sammanställd en lägesbeskrivning på ovan fem kontrollpunkter. Denna 
sammanställning framgår i rapporten ”Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder - 
2019 - Kultur- och bildningsnämnden” som förvaltningen nu jobbar vidare med under 
andra halvåret, enligt plan. De två avvikelser som noterats handlar i båda fallen om 
att planer, rutiner och rapporter finns men är inte dokumenterade på ett tillräckligt 
tydligt och likvärdigt sätt.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 2 
för kultur- och bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN 
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Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
Förvaltningschef Handläggare
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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 (frekvensen) på uppföljningen 

 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 och att 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 samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

1. Administration 
2. Ekonomi 
3. Personal 
4. Verksamhet 
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1.1 Riskbedömningsmatris 
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2 
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  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 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Sekretessärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av loggar i Platina Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Linda Kirrander 

Metod 
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina. 

Kommentar 

Kontroll perioden 1/2-28/2 - loggar för tre ärenden har kontrollerats: KUB 18-1071-7, KUB 19-
38-10 samt KUB 19-51-4 i ärendena har inga obehöriga varit inne i handlingarn. 

Kontroll perioden 28/2-31/3 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-
167-1, KUB 19-38-29 samt KUb 19-35-31. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperioden 1/4-30/4 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-
41, KUb 19-38-37 och KUB 19-360-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/5 - 31/5 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUb 19-356-2, 
KUb 19-38-50 och Kub 19-488-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/6 - 31/7 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontroolerats: KUB 19-35-
58, KUB 19-38-53 och KUB 19-624. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

2.1.2 Kränkningsärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera rutiner gällande kränkningsärenden Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-11-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Resultat av kontroll 

Sammanfattning av internkontroll juni -19: 

Kommentar 

Kontroll genomförd juni -19 (se sammanfattningen). 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Planer, rutiner och ärenderapporter finns men är inte 
dokumeterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt 
sätt. Positiv notering är att kränkningsärenden 
generellt sätt rapporteras till huvudmannen i en högre 
grad jämfört med 2018 och det positiva här är att 
rapporteringsrutinen fungerar bättre (dvs alltså inte 
att kränkningarna i verkligheten blivit fler). 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Avslutad 2019-01-15  

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Avslutad 2019-01-15  

Jan-Åke Stolt Karlsson  Avslutad 2019-03-29  

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Förvaltningens löpande uppföljning, analys och korrigeringar 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera ekonomirutiner mellan chefer och 
ekonomiavdelning 

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Resultat av kontroll 

Summering av internkontroll juni -19: 
Möten har införts för att säkerställa ett mer effektivt 
och säkert arbetssätt gällande vem som ansvarar för 
vad mellan förvaltningens chefer och 
förvaltningsekonomen gällande olika typer av 
statsbidrag. Dessutom kallar förvaltningsekonomen 

Kommentar 

Kontroll juni -19. Inga avvikelser. Se sammanfattningen. 

Page 80 of 146



  2019-08-08 

 

8 

 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

KUBs chefer till budgetuppföljningsmöten varje 
månad. 

2.3 Personal 

2.3.1 Behörig-/legitimerad personal i relation till obehörig 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Nulägeskartläggning första halvåret och uppföljning 
andra halvåret 

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Samarbete med personalavdelningen 

Kommentar 

Sammanställning av behörigheter för vårterminen har gjorts i juli. Se vidare summeringen. 

Resultat av kontroll 

Läget i juli -19: 
Summering av behörighetsläget gällande pedagogisk 
personal inom skolan och förskolan vårterminen -19 
utifrån underlag från personalavd: 

 119 lärarlegitimationer 

 85 förskolelärarlegitimationer 

 52 saknar legitimation 

 38 saknar helt uppgift i 
"kompetenskolumnen" (så här finns ev några 
nya med legitimationer) 

I slutet av -19 görs en ny kartläggning ihop med en 
sammanfattande analys av detta. 

 

Med hjälp av P-avd ta fram ett nuläge på våren -19 gällande hur det ser ut bland KUBs personal för de yrkeskategorier där det finns behörigheter/legitimationer. 
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I slutet av året görs samma sak för att se om läget ändrats åt något håll. Detta som en del i arbetet med vår kompetensförsörjningsplan. 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Frånvarorapportering av elever 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera rutiner genom stickprov i verksamheten Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Samarbete inom KUB-administrationen 

Kommentar 

Kartläggning har påbörjats under april utifrån följande frågeställningar till rektorerna: 

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs frånvaro/närvaro? 

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 

3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att bedöma som ”hemmasittare” och/eller 
har onormalt hög frånvaro? 

Kartläggningen kommer redovisas vid första nämndmötet efter sommaren. 

Resultat av kontroll 

Sammanställning av följande frågeställningar till 
rektorerna har gjorts under juni -19, och kommer 
redovisas till nämnden i augusti: 

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs 
frånvaro/närvaro? (Finns den nedskriven på 
ett särskilt dokument så bifoga detta annars 
får du beskriva rutinen här) 

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 
(Finns den tillgänglig någonstans hos dig/i er 
verksamhet?) 

3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att 
bedöma som ”hemmasittare” och/eller har 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

onormalt hög frånvaro? 

  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Första perioden:  

En stor del av internkontrollplanen 2019 handlar om att kartlägga de utvalda områdena första halvåret och sedan följa upp om och hur läget 
utvecklats under andra halvåret. Förvaltningsledningen har för avsikt att presentera vårens kartläggningar vid första nämndmötet efter 
sommaren. De kontrollpunkter som kvarstod att följa upp från 2018 (delegationsärenden och ej avslutade politiska ärenden, se särskild 
bilaga) har förvaltningsledningen (förv.chef och verks.utvecklare) avslutat utifrån att dessa nu kommer säkerställas i planerade - löpande -
 ärenden mellan förvaltningsledningen och nämnden. Avvikelserna för handlar om att planer, rutiner och rapporter finns men är inte 
dokumeterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt sätt. 

  

  

2.6 Åtgärder 

Första perioden:  

Inga särskilda åtgärder, förutom de som planerats ovan, har identifierats för prognos 1. 
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Protokoll 2019-08-19

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-12:15 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §35

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-19

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-19

Datum för överklagan 2019-08-19 till och med 2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-08-19

Justerare signatur

§35 - Internkontrollrapport prognos 2 - 2019 för kultur- och 
bildningsnämnden (KUB 19-9)
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.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 2 för kultur- 
och bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och bildningsnämnden - 

(76406)
 Intern kontrollplan  för Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-9-2)
 Uppföljning internkontroll KUB prognos 2 - 2019 - (77470)
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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 
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  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 

Page 92 of 146



  2019-01-22 

 

7 

 

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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Tjänsteskrivelse 2019-08-20 1 (3)

Dnr: KUB 19-34

   

Sydnärke ungdomsråd 

Ärendebeskrivning
Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd 
redovisa sammanfattande dokumentation från 2018-19 för Kultur- och 
bildningsnämnden Lekeberg samt presentera underlag för fortsatt arbete med 
ungdomsrådet framåt. 

1 Bakgrund
Utifrån ett tidigare projekt inom ungdomspolitiken år 2015 togs ett initiativ av 
Sydnärkes utbildningsförbund att starta ett gemensamt ungdomsråd. Det grundade sig 
i en önskan från politiker om att skapa permanenta strukturer för att säkerställa en 
kontinuerlig dialog med kommunernas unga, samtidigt som det framkom önskemål 
från unga om att skapa ett forum för möten mellan unga och beslutsfattare. 

Huvudsyftet med ungdomsrådet är att öka inflytande och intresse för politiska frågor 
hos högstadie- och gymnasieelever och är även grundat på det nationella 
ungdomspolitiska målet; Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Metoden för att skapa en plattform 
där unga och beslutsfattare kan mötas baseras på delaktighetsmodellen, ett arbetssätt 
där jämlik dialog är i fokus. 

Från läsåret 2018-19 utökades upptagningsområde då Lekeberg och Kumla beslutade 
att ansluta sig till ungdomsrådet, som i dagsläget är representerat av alla fem 
kommuner i Sydnärke; Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  
Representationen i Sydnärke ungdomsråd utgörs av elever från högstadie- och 
gymnasieskolor som är geografiskt placerade i de kommuner som är anslutna till 
ungdomsrådet samt politiker i respektive kommun.  

Under läsåret 2018-19 har fem träffar ägt rum; en uppstart, tre dialogmöten och en 
elevriksdag. Dessa träffar har generat kunskap hos beslutsfattare om hur unga ställer 
sig till de frågor som diskuterats och har lett till erfarenhetsutbyten över 
kommungränserna mellan unga och beslutsfattare (se dokumentation från respektive 
träff för mer information, diarienummer KUB 19-34-1, KUB 19-34-2, KUB 19-34-4 och 
KUB 19-34-5).

En utvärdering har genomförts efter varje aktivitet och det som framkommit är att 
deltagare tyckt att tillfällena varit bra och att det genererat kunskap (se slutrapport 
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 för mer information, diarienummer KUB 19-34-3). 

Vid politisk beredning för Kultur- och bildningsnämnden har även en kortfattad 
utvärdering gjorts av Lekebergs deltagande i Sydnärke ungdomsråd 2018-19. 
Deltagande politiker samt tjänstepersoner ställer sig positiva till ungdomsrådet och att 
Lekeberg fortsätter sitt deltagande under perioden för den pågående 
mandatperioden.  
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Dnr: KUB 19-34

1.1 Genomsyrande perspektiv
Sydnärke ungdomsråd utgår från ett ungdoms-, jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Deltagande kommuner bidrar med 10 000 kronor per år, vilket täcker kostnader 
kopplade till dialogmöten och elevriksdag, t.ex. förtäring, transport, lokaler och 
eventuella externa föreläsare. Sydnärke folkhälsoteam samordnar ungdomsrådets 
aktiviteter och ekonomi.  

Vidare förväntas Lekebergs kommun möjliggöra för deltagande för utsedda 
representanter från Lekebergsskolans elevråd åk 7-9, samt för politisk representant 
från Kultur- och bildningsnämnden. Även tjänstepersoner från organisationen kan 
bjudas in att delta som sakkunniga utifrån sina expertisområden vid tillfälle. 

Representanterna förväntas delta, enligt preliminärt program nedan, vid 
uppstartsträff och tre dialogmöten, där vardera beräknas till en halvdag, samt i 
elevriksdagen som är beräknad till en heldag. Den politiska representanten från 
Lekebergs kommun ingår även i en styrgrupp som träffas tre till fyra gånger per år, i 
två timmar/tillfälle.

Preliminärt program 2019-20

Aktivitet Datum Plats
Uppstart 26 sep 2019 Hallsberg 

Dialogmöte 1 15 november 2019 Laxå 

Dialogmöte 2 24 januari 2020 Lekeberg 

Dialogmöte 3 12 mars 2020 Kumla 

Elevriksdag 22 maj 2020 Askersund 

Styrgruppsmöte Vid behov under året

2 Analys
Sydnärke ungdomsråd möjliggör för kontinuerlig dialog mellan beslutsfattare och unga 
i de deltagande kommunerna. Ungdomsrådet ligger även i linje med ungdomspolitiska 
mål samt folkhälsomål kring delaktighet och inflytande. Ungdomsrådet möjliggör även 
för att de lokala arbetsformerna för delaktighet kan fortsätta att utvecklas. 

3 Slutsats
Genom Sydnärke ungdomsråd främjar Lekebergs kommun ungas delaktighet och 
inflytande samt skapar en strukturerad dialog mellan beslutsfattare och unga genom 
den redan befintliga plattformen. Deltagandet möjliggör även för erfarenhetsutbyten 
kommuner emellan samt till att öka ungas förståelse och intresse för politiska 
processer.  
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Dnr: KUB 19-34

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. lägger dokumentationen för 2018-2019 till handlingarna
2. beslutar att delta i Sydnärkes ungdomsråd under perioden för den rådande 

mandatperioden
3. avsätter resurser för fortsatt deltagande i Sydnärke ungdomsråd under 

perioden för den rådande mandatperioden 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Annika Karlsson Juliussen
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare 

Folkhälsoutvecklare, Sydnärke 
folkhälsoteam 
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Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd 
2018-19

Bakgrund  

Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs 

ett initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta 

ett gemensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. 

Det grundade sig i en önskan från politiker om att 

skapa permanenta strukturer för att säkerställa en 

kontinuerlig dialog med unga, samtidigt som det 

framkom önskemål från unga att skapa ett forum 

för möten med beslutsfattare. Från 2018 har 

ungdomsrådets upptagningsområde utökats och 

består nu av alla fem kommuner i Sydnärke; 

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  

Mål och syfte 

Målet är att bibehålla den plattform som skapats 

för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga 

och beslutsfattare i Sydnärkes kommuner. 

Ungdomsrådet syftar till att öka intresset för 

demokratiska processer, att öka ungas delaktighet 

i beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre 

grad kan ta del av ungas åsikter. Likaså ska 

ungdomsrådet leda till ett erfarenhetsutbyte över 

kommungränserna mellan unga och beslutsfattare 

och att de lokala arbetsformerna för delaktighet 

därmed utvecklas.  

Metod 

Metoden för plattformen där unga och besluts-

fattare kan mötas bygger på delaktighetsmodellen 

där dialogen är i fokus. Ungdomsperspektivet och 

jämlikhetsperspektivet ligger som grund för alla 

aktiviteter inom ungdomsrådet.  

Deltagare  

Deltagare är elever från alla högstadie- och 

gymnasieskolor i de fem kommunerna samt 

beslutsfattare (förtroendevalda och tjänste-

personer). Beslutsfattare som under 2018-19 

deltagit på dialogmötena har varit lokala politiker 

från medverkande kommuner som sitter i 

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden 

samt Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom har en 

rektor från gymnasieskolan samt representanter 

från Sydnärke folkhälsoteam deltagit. När specifika 

frågor diskuterats har sakkunniga tjänstepersoner 

bjudits in till dialogen.  

Aktiviteter 2018-19 

Inom projektet har tre huvudaktiviteter genom-

förts; uppstart, dialogmöten och elevriksdag.  

Antal deltagare vid aktiviteter 

Aktivitet  Antal unga Antal beslutsfattare 

Uppstart 54 11 
Dialogmöte 1 21 8 
Dialogmöte 2 31 7 
Dialogmöte 3 17 8 
Elevriksdag  49 29 

 

Uppstart  

Vid en inledande träff deltog representanter för 

elevråd/elevrådsstyrelser på de aktuella skolorna i 

Sydnärke. Under träffen röstade de fram teman 

som sedan diskuterades på dialogmötena och 

elevriksdagen.  

Dialogmöten 

Under året har tre dialogmöten med Sydnärke 

ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje 

möte har haft ett tema som bygger på några av de 

områden som röstades fram på uppstarten; 

Skolfrågor, HBTQ och normer samt ungas psykiska 

hälsa. 

Dialogmöte 1 – tema skolfrågor 

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 1! 
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Kontakt samordnare Sydnärke ungdomsråd 

Annika Karlsson Juliussen, Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se  

Tel: 0585-489 51 

 

Dialogmöte 2 – tema HBTQ och normer  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 2! 

Dialogmöte 3 – tema ungas psykiska hälsa  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 3! 

Elevriksdag  

Elevriksdagen inleddes med en föreläsning av 
Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och 
inflytande. Därefter hölls gruppdiskussioner 
utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart; 
skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska 
hälsa, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak), ungas fritidsaktiviteter samt ökad fysisk 
aktivitet. Elever och politiker roterade för att 
diskutera alla teman. 

Sakkunniga från olika organisationer deltog under 
dagen. Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke 
folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns 
idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, kost-
strateg, rektor och skolledningsresurs fanns 
representerade vid de olika temastationerna.  

Utvärdering   
Utvärdering genom menti.com har genomförts 

efter varje aktivitet. Det som lyser igenom i 

utvärderingarna är att deltagare överlag tyckt att 

tillfällena har varit bra och att det genererat 

kunskap.  

Andel som svarat bra eller mycket bra på frågan: 
Vad är ditt helhetsintryck av dagen?  
Aktivitet     %    Antal svarande  

Uppstart      80   30 
Dialogmöte 1     91  23 
Dialogmöte 2     88  17 
Dialogmöte 3     94  16 
Elevriksdagen      87  52 

 

Word Cloud från dialogmöten  

Här följer två Word Clouds som generades genom 

att deltagare svarade på frågan Vad tar du med dig 

från dagen?  

 

Dialogmöte 2 

 

 

Dialogmöte 3 

 

Ekonomi 
Varje kommun samt Alléskolan finansierar 

ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och år. 

Finansieringen täcker lokalkostnader, förtäring, 

externa föreläsare och transport i samband med 

träffarna.  

Framtiden  

Ungdomsrådet startar igen till läsåret 2019-20 för 

att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och 

unga samt utveckla plattformen. Syftet att utöka 

ungas delaktighet i beslutsprocesser kvarstår inför 

nästa år. 
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Dokumentation Dialogmöte 1, Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 29 november 2018 träffades Sydnärke ungdomsråd i Fjugesta för dialogmöte 1 på temat 
Skolfrågor, där fokus låg på infrastruktur och arbetsmiljö. Nedan följer dialogen från mötet. På 
dialogmöte 1 deltog 21 elevrepresentanter, 5 politiker, 1 kontaktperson från skolan och 2 
folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam.  

Infrastruktur  

Transport  

 Bussarna överfulla 

- Istället för Länsbuss vore det bra med skolbuss (Laxå och Askersund) 

 Bussarna går även för sällan från vissa orter.  

- Får vänta mycket länge ibland för att komma hem  

 Fler bussar från orter till samhällen önskas  

Innemiljö i skolan  

 Ojämn temperatur i klassrummen 

- Kallt ute  kallt i klassrummen 

- Varmt ute  varmt i klassrummen 

Arbetsmiljö  

Lektionstid  

 Mer delaktighet och inflytande på lektioner för elever 

 Extra resurser 

- Inte bra med et klassrum med 35 elever och 1 lärare.  

- Resursen behöver inte ha lärarlegitimation utan finnas med som stöd.  

 Ordning i klassrummen 

-      Alla lärare kan inte samtidigt vara pedagoger, stötta, hålla ordning och ”jaga elever” 

- Det behövs extra-lärare eller extra-resurser i klassrummen.  

- Vi vet om att det är lärarbrist, men det behövs mer resurser. 

 Stökigt på lektioner 

- Borde vara mer insatser för att få det lugnare  

Tobak  
 Tobak på skolan  

- Det borde inte vara någon som röker på skolans område då det luktar rök när rökande 

elever och lärare kommer in i klassrummen 

- Anställda/lärare ska ta mer ansvar när elever röker/snusar.  

- Problem med att det känns som lärarna inte bryr sig.   

- Elever under 18 år får inte röka!  

- Önskas mer kontakt mellan lärare och föräldrar när elever använder tobak 
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Skolmat  
 Fler alternativ i matsalen 

-      Använd mindre ”läskiga” ord i matsedeln och mer ord som alla förstår  

- Det borde vara färsk fisk istället för fryst 

- Ska inte ljuga om maten (ex säger att det är en annan sorts fisk än vad det är) 

- Salladen önskas vara separat istället för hopblandat 

Studie- och yrkesvägledning  
 Mer information om framtidsmöjligheter 

-      Mer praktik för att se vad yrken innebär  

- Mer information om hur utbildningarna ser ut  

- Det önskas mer information om minnes- och studietekniker 

Kunskap om diagnoser  
 Mer kunskap önskas för att kunna förstå varandra bättre  

- T.ex. Skulle Föreläsning om diagnoser (ADHD, autism, diabetes) vara bra 

Mobiler 

 Mobiler 

-      Risk att de blir skadade när de samlas in innan lektion 

- Mobiler stör på lektioner, men måste vara säkrare när man lämnar in dom 

 

Länkar och tips 

Länstrafiken synpunkter/frågor  

http://lanstrafiken.se/kundservice/ 

Frågan om bussar ligger egentligen hos Länstrafiken och om ni använder länken över för att kontakta 

dem med era synpunkter.  

Skolmat 

När det gäller maten, lyft det lokalt på skolorna. 

Elevråd/matråd kan be om att få träffa kostchef eller koststrateg på skolan/kommunen för att få mer 

information.  

Innemiljö  

Varmt och kallt, lyft frågan på skolan med vaktmästare eller miljöansvarig. 

Kunskap om diagnoser 

Fråga elevhälsan om information finns som ni kan ta del av. 

Tobak  

Prata med elevhälsan alt. rektor om er skolas tobakspolicy och insatser i frågan.  
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Dokumentation Dialogmöte 3, Ungas psykiska hälsa  
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 21 mars 2019  träffades Sydnärke ungdomsråd i Hallsberg för dialogmöte 3 med temat ungas 
psykiska hälsa. På dialogmötet deltog 14 elevrepresentanter, 4 politiker, 1 rektor och 3 
folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam.  

Dagen inleddes med en föreläsning om psykisk hälsa med Amanda Backlund från Sydnärke 

folkhälsoteam som följdes av en dialog på temat. Dialogen genomfördes genom en version av metoden 

World Café, där korta diskussioner i olika frågor länkade till temat hölls. Nedan följer en 

sammanfattning av det som kom upp på dialogen. 

Ungas psykiska hälsa  

Vad är hälsa för dig? Vad behöver du för att må bra?  

- Hälsa är hur man mår 

- Bra hälsa=socialt bra och motion  

- Stöttande familj  

- Bra umgänge 

- Äta, träna 

- Motion 

- Att inte prokrastinera för mycket t.ex. genom tv-serier och spel  

- Äta tre mål om dagen, äta vid ordentlig tid och följa tallriksmodellen  

- Vad som påverkar: vara produktiv, träna, plugga, vara social, ha roligt på fritiden  

- Att det känns som att man har ett mål  

- Bra självkänsla 

- God sömn  

- Känna sig frisk och att man mår allmänt bra  

- Att ha någon att vara med i skolan och utanför  

- Vara med kompisar 

- Ingen stress  

- Gud 

- Inget bråk hemma  

- Skolmiljön (rent, mindre stress)  

- Musik  

- Att vara pigg  

- Vila  

- Aktiv livsstil  

- Tydliga rutiner  

- Omringad av personer som lyfter en  

- Ha någon som lyssnar när man är i behov att prata 

- Både psykiskt och fysiskt välbefinnande  
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- En kram ibland 

- Skolan  

- Bli accepterad  

- Bekräftelse och känna sig omtyckt 

- Något jag älskar   

Vad tror du är anledningen till att ungdomar mår psykiskt dåligt?  

- Klimatet  

- Krig 

- Fjortisperioden (mer lättpåverkad) 

- Sociala medier (nätmobbning, uppmärksamhetssökande, introvert)  

- Puberteten (alla förändringar, vill vara i centrum, mkt normer, nya känslor, svårt med 

identitet) 

- Allt är nytt  

- Att leva upp till normer  

- Det är ett annat språk nuförtiden  

- Problem hemma (t.ex. skilsmässor och sjukdomar) 

- Bry sig mindre men ibland för mycket  

- Anonymitet online  

- Reklam 

- Skolan (höga krav, inga riktiga mål, stressen som kommer med det) 

- Samhället och dess normer  

- Mobbning  

- Vi försöker vara varandras skuggor 

- Stress till att hinna allt (skola, träning) 

- Hur man ska vara, tänka och se ut  

- Stress i skolan (4 prov på en vecka, förutsättningar att komma in på gymnasiet, fokus på 

skola som kan påverka umgänget) 

- Grupptryck (att försöka passa in) 

- Jobbigt hemma (dåliga relationer, kanske inte har ett hem, ekonomiskt jobbigt, sjukdom och 

dödsfall)  

- Vet inte vem man är (gör saker för att vara någon annan)  

- Krav på sig själv (t.ex. skolarbeten, arbetar för mycket=dålig sömn, om man ej lyckas= mår 

dåligt)  

- Ideal (utseenden, märken på kläder, smink)  

- Dålig tidsplanering  

- Krav: Skolan, fritid, föräldrar och kompisar  

- Familjesituationen  

- Sociala medier 

- Psykisk hälsa tas oseriöst  

- Otydliga mål  
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Vad tror du fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande?  

- Det är lättare att berätta för andra om sina problem  

- Man vet vad det är och vill söka hjälp  

- Det är Ok att må dåligt  

- Samhället har höga krav hur man ska vara  

- Normerna i samhället säger/tycker att man alltid ska vara glad men inte annorlunda 

- Sociala medier visar upp en bild på det ”perfekta” idealet, hur man ska se ut osv.  

- Internet, fler som pratar om det  

- Fler rapporterar och tar upp det med personer man är trygg med  

- Fördel med social medier är att man kan pratat om negativa saker på ett enkelt sätt  

- Högre social acceptans  

- Visa sårbarhet är OK  

 

Vad skulle behöva förändras i samhället för att vända trenden?  

- Att lära sig skilja på roll och person  

- Istället för att skriva på sociala medier, prata face-to-face  

- Prata mer om det med vänner  

- Att man får hjälp! 

- Stöd, från vuxna och vänner  

- Alla ska tänka på vad man säger och tänk på att det kan påverka hur en annan känner sig  

- Att kompisar hjälper den som mår dåligt, genom att söka eller gå med till någon som kan 

hjälpa  

- Våga ta hjälp och våga lita på hjälpen! 

- Att det lärs ut och pratas mer om hur man mår och att det är OK att må dåligt och att man 

kan vara den man är  

- Stänga alla sociala medier eller omvandla de till annorlunda plattformar 

- Ta bort anonymitet på sociala medier  

-  Ta bort skönhetsfilter 

- Gör så att bevis kan samlas t.ex. på snapchat  

- Få bort normen kring objektifiering  

- Känns som skolor tar upp det för att de måste och inte för att de vill hjälpa 

- Bli medveten om vad man säger och utrycker sig  

- Tycker inte trenden behöver vända, det är bra att folk vågar säga att de mår psykiskt dåligt  

- Visa mer sårbarhet  

- Vara mer öppen  

- Snabbare ingång till vård  
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Vad skulle ni önska för insatser/projekt för att öka den psykiska hälsan?  

- Öka kommunikationen lärare emellan så det inte blir någon stress att prov hamnar på 

samma dag  

- Det ska finnas någon annan att prata med än kuratorn  

- Färre läxor 

- Längre lunch så man inte struntar i lunchen  

- Uppmuntra till att prata angående sin väns mående  

- Hellre längre skoldagar och fler raster så man hunner varva ner efter lektionerna  

- Utbildning för både lärare och elever  

- Högre budget för psykisk vård 

- Obligatoriska samtal med elevhälsan på högstadiet  

- Statligt stöd för fler arbetande inom psykisk-hälsa- området  

- Uppmärksamma värdsdagen för psykisk hälsa på alla skolor  

- Mer föredrag om ämnet i skolan  

- Fler universitetsplatser på psykologutbildningen  

- Prata mer om allt som rör den psykiska hälsan  

- Ta ut folk som är utbildade inom psykisk hälsa och låt dom utbilda om det  

- Få människor som känner sig utanför med i gemenskapen  

- Elevgrupp mot mobbning, psykisk hälsa mm.  

- Det ska finnas fler elevgrupper som går runt och pratar om psykisk hälsa osv.  

- Dela upp läxorna jämt över veckorna  

Vilket ansvar har skolan för ungdomars psykiska hälsa?  

- Inet stressa eleverna  

- Samordna tentor så de inte är på samma vecka/dag  

- Prata och hjälpa eleverna  

- Stabil lärarsituation  

- STORT ansvar  

- Känna sig trygg i skolan och prata mer om allt som rör psykisk hälsa 

- Mår man inte bra i skolan så mår man inte bra utanför skolan (och tvärt om)  

- Enkäter är ett bra sätt för skolan att får en uppfattning om hur eleverna mår och hur det är 

på skolan  

- Uppmuntra till att lyfta svåra saker till elevhälsan och få stöd att gå dit  

- Uppmuntra till mer rörelse inom idrott och hälsa  

- Skapa en lugn måltidmiljö (samt laga god mat)  

- Schemaläggningen av lunchraster  

- Elevhälsan borde komma ut mer bland eleverna  

- Välja fram rätt budskap – fokusera på tips hur man mår bra istället för att sluta med det och 

gör inte det etc. 

- Lärare behöver fortbildning/kunskaper som psykisk ohälsa och bemötande 

- Låta en vara (vill vara för sig själv ibland)   

- Lärare måste se mer ur elevens perspektiv – att man mår dåligt räcker inte för få åka hem, 

måste i stället ljuga för att få åka hem om man inte vill säga sanningen/sitt problem 

- Tillgänglighet till kurator/mentor/elevhälsoteam som man kan lita på/vara trygg med  

- Att lärarna behandlar eleverna med respekt  
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Tips och länkar  
 

Elevhälsan  

Finns på alla skolor, kolla upp hur det är just på din skola.  

Ungdomsmottagningen Hallsberg  

Hemsida 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/For-dig-som-ar-

ung/Ungdomsmottagningen-Region-Orebro-lan/Hallsbergs-Ungdomsmottagning/ 

 

1177 Vårdguiden  

Alla kan ringa 1177 och få råd om vård  

Hemsida 

https://www.1177.se/ 

 

UMO (ungdomsmottagningen online)  

Hemsida  

https://www.umo.se/ 

 

Tips på fler ställen att få stöd från 

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-

daligt/ 

Bris   

Hemsida 

https://www.bris.se/ 

 

Poddar 

Ångestpodden – tar upp tankar och funderingar som många har, men inte vågar prata högt 

om 

UMO-podden – tar upp bl.a. om kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt, att känna sig 

utanför 

Helt Okej – fyra podavsnitt som skapar debatt och förståelse för livets upp och nedgångar 

Tiliapodden – ungas psykiska hälsa. En frizon från samhällets normer, krav och ideal 

App 

Safe place (Rädda barnen)  
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Protokoll 2018-05-15

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §52

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Diana Olsén (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Datum för överklagan 2018-05-23 till och med 2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

§52 - Sydnärke ungdomsråd (KUB 18-332)
Ärendebeskrivning
Under 2017 har en plattform för dialog mellan politiker och unga skapats genom Sydnärke 
ungdomsråd där i dagsläget kommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund ingår. 
Representanter från elevråd på högstadier och gymnasium samt beslutsfattare (politiker och 
tjänstepersoner) från deltagande kommuner utgör Sydnärke ungdomsråd. Under 2017 
genomfördes fyra dialogmöten där aktuella frågor diskuterades samt en elevriksdag i slutet av 
året. Både unga och beslutsfattare i deltagande kommuner är överens om att de vill fortsätta 
arbetet med ungdomsrådet, med förhoppning att även inkludera unga och beslutsfattare från 
Kumla och Lekeberg.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beslutar att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
2. avsätter resurser enligt förslag för att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
3. utser xxx som representant från nämnden,
4. uppdrar till förvaltningen att utse en kontaktperson från skolan.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämnden överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förslag att ingå i Sydnärkes 
ungdomsråd från höstterminen 2018 med tillägget att utvärdering av medverkan sker efter ett 
läsår samt att nämnden utser ordförande Håkan Söderman (M) som nämndens representant i 
rådet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom förslag till beslut med tilläggsyrkandet från 
Håkan Söderman (M) att ingå i Sydnärkes ungdomsråd från höstterminen 2018 och 
att utvärdering av medverkan sker efter ett läsår samt att nämnden utser ordförande Håkan 
Söderman (M) som nämndens representant i rådet.
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

 

 

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beslutar att ingå i Sydnärke ungdomsråd från höstterminen 2018 och att utvärdering 
av medverkan sker efter ett läsår
2. avsätter resurser enligt förslag för att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
3. utser Håkan Söderman (M) som representant från nämnden,
4. uppdrar till förvaltningen att utse en kontaktperson från skolan.

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes ungdomsråd - (KUB 18-332-1)
 Bilaga 1- Slutrapport Sydnärke ungdomsråd 2017 - (KUB 18-332-3)
 Bilaga 2 - Kostnader för Sydnärke ungdomsråd 2017 - (KUB 18-332-2)
 Skrivelse elevråd Lekeberg - (KUB 18-332-5)
 Presentation - Sydnärkes ungdomsråd - (KUB 18-332-4)
 §38 KUB-AU Sydnärke ungdomsråd - (KUB 18-332-6)
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Dokumentation Elevriksdag 
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 9 maj 2019 anordnade Sydnärke ungdomsråd en elevriksdag i Kumla. Totalt deltog 49 unga och 

29 beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) från kommunerna. Elevriksdagen inleddes med en 

föreläsning av Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och inflytande följt av gruppdiskussioner 

utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart; Skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska hälsa, 

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), ungas fritidsaktiviteter och ökad fysisk aktivitet. 

Sakkunniga fanns vid varje tema och höll i diskussionerna där Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke 

folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, koststrateg, 

rektor och ledningsresurs fanns representerade.  

Nedan följer några punkter som kom upp eller diskuterades, varje tema hade olika upplägg så 

dokumentationen under varje tema varierar därefter.  

Skolfrågor 
Punkter kring arbetsmiljö som diskuterades  

- Luftkonditionering  

- Vikaresituationen 

- Stökigt på lektionstid 

- Lärare som luktar rök, det blir att man inte vill ha hjälp pga. lukten  

- Dålig ventilation i klassrum  

- Mobiler på lektionerna (Laxå har att de inte får ha mobil under dagen) 

- På Skogstorp får man inte ha mobil på lektionerna men på Kumlaby får man det  

- Datorer och mobiler används på fel sätt i klassrummen  

- Mobbning hur ska man jobba?  

- Aktiviteter på rasterna  

- Duschbås för ombyte borde finnas  

- Tillåt mobiler på raster  

- Rökförbudet, STRÄNGT!  

- Skor inomhus 

- Strängare regler  

- Skoltidning vore bra 

- Nikotinpolicy och rökning  

- Betyg för beteende  

- Hur skulle lärare kunna hjälpa eleverna att lyckas i skolan?  

Punkter kring schema som diskuterades  

- Oftast fullt i matsalen  

- Kort lunchtid, längre behövs  

- Hur tänker man när bussen till skolan kommer försent och man får frånvaro?  

Page 111 of 146



  

 

- Tid mellan lektionerna – hinner inte till idrott t.ex. eller byta om efter  

- För korta raster  

- Hur många håltimmar är det Ok att ha under en dag?  

- Lärarna ska hålla sina tider  

Punkter kring bussar som diskuterades  

- Fler bussar och bussturer 

- Busschaufförer kör snabbt och farligt   

- Busstiderna är inte synkade med tågtiderna och går dåligt på kvällarna. Kan man även minska 

koldioxidutsläppen så fler tar bussen till jobb etc.?  

Punkter kring resurser som diskuterades  

- För många elever på en lärare 

- Vikariebrist   

- Finns inte resurser i alla klasser som behöver det  

- Lärarbristen 

Punkter kring skolmat som diskuterades  

- Specialkost, varför finns det bara ett alternativ? Och varför får man annan maträtt än de 

andra?  

- Önskas bättre kvalitet på skolmaten/bättre tillagad lunch 

- Matsedelsord – förklara bättre vad maten är  

- Maten är anpassad för vuxna och inte för barn, för mycket blandningar  

- Presentationen av maten  

- Maten blir i stort sätt bara sämre  

- Frukt varje dag vore bra 

HBTQ och normer  
Förslag till vad som behövs/vad som önskas samt reflektioner  

- Heteronormen är väldigt stark  

- ”Dom av oss”, ett bra uttryck för att vara inkluderande och inte skapa vi och dom känsla  

- Skolmiljön, vikten av tre omklädningsrum, civilkurage och att säga ifrån. 

- Många förstod hur ett tredje omklädningsrum var bra för alla. Det var också vissa skolor som 
redan hade infört ett. Det blev tydligt vilka skolor som hade diskuterat frågorna nyligen och 
vilka som inte hade gjort det. Vissa var väldigt insatta i frågorna. 

- Fortsätt diskutera dessa frågor.  
- I inledningen med varje grupp körde vi en pronomenrunda, vilket var ovanligt för många, 

men viktigt. Det skulle ni också kunna fortsätta med, så att en får ”öva” i att fråga om 
pronomen. Lika naturligt som en frågar efter namn. 
 

Ungas psykiska hälsa  
Påverkar hälsan negativt  

- Krav: Skolan, fritid, föräldrar och kompisar  

- Samhället och det sociala har stor påverkan på den psykiska hälsan  

- Stress kring skolan, ska man redan i sjuan börja tänka på gymnasiet?  

- Social medier  

- Relationer hemma  
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Vad behövs för att må bra  

- Bra relationer är viktigt  

- Familj  

- Vänner  

- Husdjur  

- Sömn  

- Mat  

- Fysik aktivitet  

- Ha roligt  

ANDT 
Förslag till vad som behövs/vad som önskas samt reflektioner  

- Mer kunskap om ANDT behövs t.ex. om risker  

- Policys kring ANDT ska följas  

- Det är jobbigt att lärare röker, de luktar och man vill inte ha hjälp pga. det  

- Det är inte bara den som röker som blir utsatt utan de som är runt om också  

- Använd idrott och hälsa för att parat om ANDT  

- Lärare bry sig mer om att man har skor på sig inomhus än rökning och snusning  

- Se till att regler kring ANDT följs bättre i skolan  

- Skolans ansvar att se till att de inte röker på skolgården   

Ungas fritidsaktiviteter  
Förslag till vad som behövs/vad som önskas 

- En plats där alla kan vara på kvällarna 

- Fixa bättre bussar, mer bussar och tider för bussar  
- Viktigt med en bra samanhållning  

- En spontanpark på ICA-sidan av Hallsberg  

- Tillgänglighet och kunskap om fritidsaktiviteter  

- Någon typ av bidrag till sporter som är dyrare 

- Caféer och aktiviteter där det inte finns något att göra 

- Bättre fritidsgård i Kumla, eftersom den bara är stökig  

- Bättre utbud i caféer  

- Mer sporter och lag 

- Swish borde finnas i kommunerna  

- Fritidsgårdens öppettider förlängs  

Ökad fysisk aktivitet  
Anledningar till varför man inte är fysiskt aktiv 

- Kanske bara tränar för utseendet och då kan det gå för långt.  
- Saknar motivation, behövs mer  
- Man kan överträna sig själv  
- Mer aktivitet önskas närmare Laxå  
- Billigare för yngre  
- Alla tekniska prylar får oss att bli mindre fysiska 
- Om man inte är lika bra på någon sport kan man bli utstött  
- Många sporter är mest populära för killar. Många tjejer kanske inte vågar börja med den 

sport de vill pga. att det oftast är bara killar och de anser nog att det blir tråkigt pga. det  
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Motiv till varför man ska vara fysiskt aktiv 
- Man blir piggare och gladare och man kan jobba bättre i skolan 
- När man tränar tänker man inte på det negativa 
- Visa människor ditt intresse och prata om det. Visa på att intresset är kul så de också kan inse 

att det är kul och få intresse för det 
- Mer aktivitet bidrar till bättre koncentration 

 
Hur kan idrottsföreningar öka den fysiska aktiviteten 

- Ge möjlighet för ungdomar som är lite äldre att börja inom någon idrott  
- Kostanden är för hög för t.ex. ridning 
- Tvungen att byta lag och slutade för att jag inte var bekväm längre 
- När idrotten blir för seriös orkar man inte 
- Den ekonomiska delen för att delta är för hög, många kan inte delta 
- Fler lokala fritidsaktiviteter 
 

Tips hur man kan öka den fysiska aktiviteten själv 
- Ta det lugnt i början sen gör mer 
- Lyssna på musik så man blir taggad 
- Ta dig själv till skolan t.ex. cykla, gå eller springa  
- Prova-på olika sporter så man ser om de är kul och blir inspirerad  
- Ta del av idrottslektionerna 
- Vara aktiv med sina kompisar  
- Gå ut med en hund eller annat husdjur  

 
Vad kan skolan föra för att öka den fysiska aktiviteten 

- Slå inte ihop klasser på idrottslektionerna  
- Mer planerade lektioner, hitta nya roliga aktiviteter som kan motivera eleverna  
- Idrottslärare ska vara schyssta mot alla, även mot de som inte är bäst 
- Ha höj- och sänkbara bord i skolan  
- Puls i skolan  
- Mer idrott i skolan 
- Längre raster så man hinner gå ut  
- Mer reklam om olika föreningar och mer info om hur man ska göra  
- Anpassa idrottslektionerna efter vad eleverna vill göra  
- Skolan gör mycket bra   
- Temadag med fokus på fysisk aktivitet 
- Skol IF 
- Mer blandat mellan tjejer och killar  
- Fler idrottsdagar  

 
De konkreta förslag som kom fram med fokus på hur skolan kan jobba med att öka den fysiska 
aktiviteten var: Allt från att göra omklädningsrummen bättre (duschbås), idrottslektionerna mer 
inkluderande (ambitionsanpassat och ej resultatinriktat, varierade aktiviteter), ökade möjligheter till 
fysisk aktivitet under skolans hela dag (stå-bord i klassrummen, längre raster mellan lektioner så att 
eleverna hinner ut, pulspass mm). 

 

Även de åsikter om hur idrotten kan öka den fysiska aktiviteten bekräftar den utmaning som idrotten 

står inför (alla får vara med, att som äldre ungdom få vara med osv).  
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Protokoll 2019-08-19

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-12:15 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Annika Karlsson Juliusen (Folkhälsoutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §33

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-19

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-19

Datum för överklagan 2019-08-19 till och med 2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-08-19

Justerare signatur

§33 - Sydnärke ungdomsråd (KUB 19-34)
Ärendebeskrivning

Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2018-19 för Kultur- och bildningsnämnden Lekeberg 
samt presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet framåt.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. lägger dokumentationen för 2018-2019 till handlingarna

2. beslutar att delta i Sydnärkes ungdomsråd under perioden för den rådande mandatperioden

3. avsätter resurser för fortsatt deltagande i Sydnärke ungdomsråd under perioden för den 
rådande mandatperioden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärke ungdomsråd 2018-19 - (77216)
 Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd 2018-19 - (KUB 19-34-3)
 Dokumentation från Sydnärke ungdomsråd Dialogmöte 1, 2018-11-29 - (KUB 19-34-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 19-34-2.3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 19-34-2.2)
 Dokumentation dialogmöte 3 sydnärke ungdomsråd, 2019-03-21, Ungas psykiska hälsa - 

(KUB 19-34-4)
 Dokumentation Elevriksdag, sydnärke ungdomsråd, 2019-05-09 - (KUB 19-34-5)
 §52 KUB nämnd Sydnärke ungdomsråd - (KUB 19-34-6)
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Delegationsordning för Kultur- 
och bildningsnämnden 2019

10

KUB 19-14
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Tjänsteskrivelse 2019-08-20 1 (1)

Dnr: KUB 19-14

   

Tjänsteskrivelse – Delegationsordning för Kultur- och 
bildningsnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Revidering av Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning 2019.

1 Bakgrund
Varje år sker en genomgång och revidering av nämndens delegationsordning. 

2 Slutsats
2019 års revidering omfattar delegationsbeslut inom skolväsendet. Främst handlar 
det om paragraf-förändringar i skollagen samt att vissa beslut har upphört och blivit 
lag, exempelvis Tidigare mottagande i förskoleklass - 5 § Har upphävts genom lag 
(2017:1115).

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar Delegationsordning för 2019

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Antagen av kultur- och bildningsnämnden 2019-xx-xx

Delegationsordning för Kultur- 
och bildningsnämnden 2019
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Program 2 (16)

 

Innehållsförteckning
2 Delegation..............................................................................................................3

2.1 Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................3

2.2 Vidaredelegation............................................................................................4

2.3 Brådskande ärenden ......................................................................................4

2.4 Jäv ..................................................................................................................4

2.5 Delegering och ren verkställighet ..................................................................4

2.6 Delegering av rätt att överklaga.....................................................................4

2.7 Beslut utan delegation ...................................................................................4

3 Allmänna delegationsregler för kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs 
kommun.........................................................................................................................5

3.1 Vid förfall för kultur- och bildningsnämndens ordförande ............................5

3.2 Vid förfall för övriga delegater.......................................................................5

3.3 Ersättare för förvaltningschefen ....................................................................5

3.4 Ärenden av principiell betydelse m.m. ..........................................................5

3.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar och yttranden .5

3.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll ................................................5

3.7 Ärenden som ej är delegerade utan där beslut fattas av nämnden ............15
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Program 3 (16)

2 Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.  

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson övergår 
delegationen till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

2.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § (brådskande ärenden) ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kultur- och 
bildningsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till kultur- och 
bildningsnämnden vid nästa planerade sammanträde. Anmälan ska ske genom en 
skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

Beslut som fattas av rektor direkt enligt i skollagstiftningen angiven beslutsrätt 
baseras inte på delegation från nämnden och ska därför inte anmälas. 
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Program 4 (16)

2.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 

Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

2.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett 
beslut av nämnden. 

2.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

2.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. 

2.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

2.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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3 Allmänna delegationsregler för kultur- och 
bildningsnämnden i Lekebergs kommun 

3.1 Vid förfall för kultur- och bildningsnämndens ordförande
Vid förfall för kultur- och bildningsnämndens ordförande inträder förste vice 
ordföranden och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden 
inträder andre vice ordföranden, om ej annat anges.

3.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, 
om ej annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänsteperson. Detsamma gäller när ordinarie delegat är jävig. 

3.3 Ersättare för förvaltningschefen
Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som förvaltningschef har enligt delegationsordningen.

3.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Delegerad beslutanderätt får 
utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets budget eller inom ramen för 
godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

3.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

3.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kultur- och bildningsnämnden sammanträde redovisas besluten genom en 
förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet 

§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

Arbetsutskott

2. Anföra besvär över dom (motsvarande) Arbetsutskott

3. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott

Delegation till nämndordföranden
4. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

5. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande

Ekonomi- och upphandlingsärenden 
6. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 

10 prisbasbelopp 
Förvaltningschef

7. Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som 
avser den löpande verksamheten hos kultur- 
och bildningsförvaltningen

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

8. Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola

Handläggare kultur 
och fritid

9. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

10. Beslut om ekonomiska omfördelningar inom 
respektive chefs ansvarsområde

Förvaltningschef Lekebergs kommuns 
styrmodell, rev. 2016-06-
20

11. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Förvaltningschef

12. Överenskomma med annan huvudman om 
ersättning för plats i barnomsorg eller skola hos 
denne

Förvaltningschef SkolL 8:17, 8:21-23, 9:16, 
9:19-21, 10:34, 10:37-39, 
11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 16:50-51, 
16:52-55, 17:22-23, 
17:31-35
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13. Överenskomma med annan 
kommun/huvudman om ersättning för plats i 
barnomsorg eller skola i Lekebergs kommun

Förvaltningschef SkolL 8:17, 8:21-23, 9:16, 
9:19-21, 10:34, 10:37-39, 
11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 17:22-23, 
17:31-35

14. Beslut om inackorderingsbidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

15. Beslut om resebidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

16. Avyttra i verksamheten ej längre användbart 
material

Ansvarig chef Material som kan 
användas på annat håll i 
kommunen får inte 
avyttras.

17. Utge ersättning för skada upp till 1.000 kr Ansvarig chef SkadestL

18. Utge ersättning för skada 1.000 – 5.000 kr Förvaltningschef SkadestL

19. Kräva ersättning för skada upp till 3.000 
kr/ersättningsskyldig

Ansvarig chef SkadestL

20. Kräva ersättning för skada 3.000 –10.000 
kr/ersättningsskyldig

Förvaltningschef SkadestL

21. Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Handläggare 
barnomsorg

22. Nedsättning eller befrielse från avgift Förvaltningschef

23. Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

Förvaltningschef

24. Avstängning från barnomsorg p.g.a. obetalda 
avgifter

Förvaltningschef

25. Beslut anordna/stötta fritids- eller 
kulturaktiviteter (sponsring inkluderat)

Kultur- och 
fritidschef

Ska ske inom ramen för 
mål och aktiviteter. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek.

26. Beslut om skötselbidrag och bidrag till lokala 
mötesplatser och kulturcentrum

Handläggare kultur 
och fritid

Ska ske inom ramen för 
bidragsreglerna. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek. 
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27. Beslut om lokalt aktivitetsbidrag, 
medlemsbidrag och startbidrag och UngPeng.

Handläggare kultur 
och fritid

Ska ske inom ramen för 
bidragsreglerna. 
Beslut/avslagsbeslut får 
fattas oberoende av 
ansökans storlek. 

Skollagen
28. Beslut om modersmålsträning eller svenska som 

andraspråk Tas bort!
Ansvarig rektor

29. Beslut låta icke-behörig bedriva undervisning 
mer än 6 mån

Ansvarig rektor SkolL 2:19

30. Avstängning av elev i frivillig skolform Förvaltningschef

Rektor

SkolL 5:17,18

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

31. Avstängning av elev från viss utbildning med 
praktiska inslag

Förvaltningschef

Rektor

SkolL 5:19

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

32. Upprätta plan mot kränkande behandling Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:8, Redovisning till 
nämnden sker på 
årsbasis, 
Diskrimineringslagen

33. Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar och i 
förekommande fall vidta åtgärder

Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:10, 

2 kap 7§ 
diskrimineringslagen 
Rapportering sker 
löpande och redovisning 
sker till varje nämnd

34. Beslut om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef SkolL 7:10

35. Beslut om förlängning av skolplikten Förvaltningschef SkolL 7:13

36. Beslut om tidigare upphörande av skolplikten Förvaltningschef SkolL 7:14

37. Rätt att slutföra skolgången även om skolplikten 
upphört

Förvaltningschef SkolL 7:15, 7:16

Förskola
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38. Förläggning av vistelsetid i förskola/Beslut om 
plats i förskola 

Ansvarig 
förskolechef 

Rektor

SkolL 8:5,10 

Paragraf SkolL 8:4,6 anses 
vara ren verkställighet.

Nämndens riktlinjer ska 
följas

39. Beslut att barn ska erbjudas förskola p.g.a. 
behov av särskilt stöd

Ansvarig 
förskolechef 

Rektor

SkolL 8:7

Utredning och beslut tas 
av förskolechef

40. Mottaga och avvisa förskolebarn från annan 
kommun samt inhämta yttrande från barnets 
hemkommun.

Ansvarig 
förskolechef
Rektor 

SkolL 8:13
Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

41. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande enl 
SkolL 8:13 första stycket, samt när annan 
kommun tagit emot förskolebarn enl 8:13 andra 
stycket

Förvaltningschef SkolL 8:17

42. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskola

Förvaltningschef SkolL 8:20 21 - 23

Förskoleklass
43. Tidigare mottagande i förskoleklass

5 § Har upphävts genom lag (2017:1115)
Förvaltningschef SkolL 9:5

44. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 
förskoleklass samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 9:13
Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

45. Fördelning av elever i förskoleklass på skolenhet 
innebärande avsteg från vårdnadshavares 
önskemål

Ansvarig rektor SkolL 9:15
Gäller enbart vid avsteg 
från vårdnadshavares 
önskemål. I annat fall 
verkställande.   

46. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande enl 
SkolL 9:13 första stycket, samt när annan 
kommun tagit emot elev i förskoleklass enl 9:13 
andra stycket

Förvaltningschef SkolL 9:16

47. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskoleklass

Förvaltningschef SkolL 9:16

Grundskola
48. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 

grundskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 10:25, 10:27
Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

49. Placering av grundskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 10:30
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50. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande enl 
SkolL 10:24-26, samt när annan kommun tagit 
emot elev i grundskolan enl SkolL 10:27

Förvaltningschef SkolL 10:34

51. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående grundskola

Förvaltningschef SkolL 10:37-39

Grundsärskola
52. Avgöra om elev i grundsärskolan huvudsakligen 

ska läsa ämnen eller ämnesområden
Ansvarig rektor SkolL 11:8

53. Integrering av särskoleelev i grundskolan eller 
vice versa

Förvaltningschef SkolL 7:9

54. Beslut om försöksperiod i annan skolform Förvaltningschef SkolL 7:8

55. Mottagande av barn i grundsärskolan Förvaltningschef SkolL 7:5

56. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 
grundsärskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 11:25-26
Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

57. Placering av särskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 11:29

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

58. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande i 
särskolan enl SkolL 11:24-25, samt när annan 
kommun tagit emot elev i grundsärskolan enl 
SkolL 10:26

Förvaltningschef SkolL 11:33

59. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående grundsärskola

Förvaltningschef SkolL 11:36-38

Fritidshem
60. Beslut om plats i fritidshem Ansvarig 

rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:3-5, 10

61. Beslut om inskrivning i fritidshem på grund 
familjesituationen eller barnets behov av 
särskilt stöd

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:5, SkolL 14:6

62. Fastställa ersättningsbelopp för utbildning i 
fritidshem om elev mottagits enligt SkolL 9:13 
första stycket, 10:24-26 eller 11:24-25, samt när 
annan kommun tagit emot elev i fritidshem i 
andra fall

Förvaltningschef SkolL 14:14

63. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fritidshem med enskild huvudman

Förvaltningschef SkolL 14:15-17
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Gymnasieskola/gymnasiesärskola
64. Beslut om förlängd preparandutbildning till 

högst två år vid synnerliga skäl

5 § Har upphävts genom lag (2018:749)

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:5

65. Minskning av utbildningens omfattning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:6

66. Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

Förvaltningschef SkolL 17:7

67. Mottagande till introduktionsprogram Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11, 17:14

68. Beslut om mottagande till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ av elev som är 
behörig till ett yrkesprogram (synnerliga skäl)

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11

Stödinsatser enligt 9 kap 
Gy-förordningen ska ha 
övervägts

69. Mottagande till utbildning av elev från annan 
kommun

Ansvarig rektor SkolL 17:21

70. Fastställa ersättning för preparandutbildning i 
annan kommun

Förvaltningschef SkolL 17:21 23

71. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp vid 
introduktionsprogram för elev vid fristående 
gymnasieskola

Förvaltningschef SkolL 17:31-34 35

72. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande i 
gymnasieskola enl SkolL 11:21, samt när annan 
kommun tagit emot elev i gymnasieskolan enl 
SkolL 11:22

Förvaltningschef SkolL 11:22 23-24

73. Beslut i fråga huruvida elev tillhör alternativt 
inte tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

Förvaltningschef SkolL 18:8 5,7

74. Överenskomma om ersättning för plats i 
gymnasiesärskola i annan kommun

Förvaltningschef SkolL 19:22 43-44

75. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för elev 
vid fristående gymnasiesärskola

Förvaltningschef SkolL 19:25-27 45-48

Vuxenutbildning, Särvux och SFI
76. Beslut om mottagande och antagning till 

kommunal vuxenutbildning
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 20:22-23

77. Avge yttrande om betalningsansvar för särvux Förvaltningschef SkolL 21:7
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78. Beslut att sfi-elever ska hålla sig med enstaka 
egna lärverktyg
22 kap. Har upphävts genom lag (2015:482).

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:5

79. Mottagande till sfi-utbildning
22 kap. Har upphävts genom lag (2015:482).

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:15

80. Upphörande av sfi-utbildning om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig den

22 kap. Har upphävts genom lag (2015:482).

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:16

81. Överenskomma med internationell skola om 
bidrag

Förvaltningschef SkolL 24:6

82. Medgivande till skolpliktig elev att få fullgöra 
skolplikten på annat sätt

Förvaltningschef SkolL 24:23-24

83. Fastställande av grundbelopp och ev 
tilläggsbelopp för pedogogisk omsorg i enskild 
regi

Förvaltningschef SkolL 25:11-13

84. Ersättning enligt SkolL 25:15-16 Förvaltningschef SkolL 25:15-16

Skolskjuts
85. Beslut om skolskjuts Handläggare 

skolskjuts
Gäller beslut avseende 
bedömningar/enskilda 
undantag från de 
generella regler som 
nämnden fastställt

86. Individuella undantag från kommunens 
skolskjutsregler, överenskomma med 
entreprenörer om smärre avvikelser från 
gällande skolskjutsavtal eller avtala med 
föräldrar om ersättning för transport av barnet 
till/från skolan

Handläggare 
skolskjuts

Milersättning till föräldrar 
kan utgå endast när 
annan skolskjutstransport 
därmed kan undvikas 
eller när barnet i annat 
fall måste vänta mer än 
30 min på skolskjutsen

87. Skolskjuts för elever i särskolan Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:31-32

88. Skolskjuts för elev i fristående grundsärskola 
Tas bort! Ej relevant eftersom vi inte har någon 
fristående grundsärskola i kommunen.

Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:39

89. Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 15:35 18:30

90. Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Ansvarig 
handläggare 
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91. Yttrande i skolskjutsärenden till 
förvaltningsrätten

Förvaltningschef

Skolförordningen
92. Förläggning av lov- och studiedagar Förvaltningschef SkolF 3:2-3

Dagarna för höst- och 
vårterminens början och 
slut beslutas av nämnden

93. Motta ett barn som inte anses bosatt i Sverige i 
grundskola

Förvaltningschef SkolF 4:2

94. Urval av ämnen som elevens val (grundskolan) Ansvarig rektor SkolF 9:8
Inom ramen för de 
generella anvisningar som 
nämnden kan ha lämnat.

95. Urval av ämnen som elevens val 
(grundsärskolan)

Ansvarig rektor SkolF 10:5

Gymnasieförordningen
96. Förläggning av lov- och studiedagar (avseende  

gymnasieskolan)
Förvaltningschef GyF 3:1-2

Dagarna för höst- och 
vårterminens början och 
slut bestäms av nämnden

Lotterilagen
97. Tillstånd/registering anordna lotteri Handläggare 

kultur- och fritid
LotteriL 11-12 §§
§16

98. Utse kontrollant och fastställa arvode för denne Handläggare 
kultur- och fritid

LotteriL 49 §

99. Meddela varning/återkalla tillstånd Handläggare 
kultur- och fritid

LotteriL 51 §
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Personalärenden
100. Beslut om tillsvidareanställning Ansvarig chef 

101. Beslut om visstidsanställning längre än 6 
månader

Ansvarig chef Visstidsanställningar kortare 
än 6 månader anses som 
ren verkställighet

102. Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 
månader i sträck

Ansvarig chef Gäller ej lagstadgad rätt till 
tjänstledighet.

103. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Ansvarig chef

104. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Ansvarig chef

105. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Förvaltningschef

106. Lönesättning vid enstaka lönebeslut Ansvarig chef, efter 
samråd med 
personalchef

107. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Förvaltningschef Beträffande löneförmåner

108. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Ansvarig chef

109. Avslag och förläggning av semester vid särskilda 
skäl 

Ansvarig chef Semesterlagen §11-12, 14

Övriga ärenden
110. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen

111. Utan hinder av sekretess polisanmäla brott mot 
underåriga

Ansvarig rektor OSL Kap 10 § 21

112. Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

Ansvarig chef

113. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent 

Förvaltningschef FvL 24 §
FL 45 §

114. Beslut om omprövning av beslut ska ske
och omprövning av beslut och yttrande i 
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten som 
fattade 
ursprungsbeslutet

27 § FL
FL 37-38 § 

115. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
förvaltningslagens bestämmelser

Förvaltningschef 9 § FL, 
FL 14 §

116. Avge yttrande och svar till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

Förvaltningschef Gäller ej beslut som fattats 
av nämnd (KL 6:34 p.2) 
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117. Begära inhibition med anledning av dom Förvaltningschef FL 29 § 48 §

118. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk

Förvaltningschef 
med rätt till 
vidaredelegation

119. Anmälan om missförhållanden i enskild 
verksamhet

Förvaltningschef

120. Yttrande till domstol i brottsmål Förvaltningschef Brottsbalken 31:1

121. Yttrande till åklagare Förvaltningschef Lag om unga lag-
överträdare 11, 31, 33 §§

3.7 Ärenden som ej är delegerade utan där beslut fattas av 
nämnden

 Godkännande av enskild som huvudman (när ärendet handläggs av 
kommunen), SkolL 2:5, 2:7

 Föreläggande till vårdnadshavare och beslut om vite, SkolL 7:23
 Överenskomma med annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot 

barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 8:12. Avser situation 
när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhandahålla förskoleplatser genom 
samarbete med en annan kommun, inte fall där initiativet kommer från 
vårdnadshavaren

 Överenskomma med annan kommun om att denna i förskoleklass ska ta 
emot barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 9:12. Avser 
situation när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhandahålla platser i 
förskoleklass genom samarbete med en annan kommun, inte fall där 
initiativet

 Överenskomma med annan kommun om att denna i grundskolan ska ta emot 
barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 10:24. Avser situation 
när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla platser i grundskolan 
genom samarbete med en annan kommun, inte fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

 Överenskomma med annan kommun om att denna i grundsärskolan ska ta 
emot barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 11:24. Avser 
situation när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla platser i 
grundskolan genom samarbete med en annan kommun, inte fall där 
initiativet kommer från vårdnadshavaren

 Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning själv ska anförskaffa 
böcker etc, SkolL 20:7

Page 134 of 146



Program 16 (16)

 Beslut om att enskild som bedriver pedagogisk omsorg har rätt till bidrag, 
SkolL 25:10

 Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt föreläggande, vite, 
anmärkning, återkallande av godkännande m.m, SkolL 26:4, 26:10-16, 26:27. 
Förvaltningschef ansvarar för att tillsyn genomförs och beslutar om de 
närmare formerna för tillsynen. Ev beslut om ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden
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Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Lekebergs kommun har ingått ett avtal 
med Kumla kommun där Lekeberg köper tjänsten dataskyddsombud från Kumla 
kommun.

1 Bakgrund
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig ansvarar 
nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som 
krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet 
ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt 
till högsta förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
att Johan Borg, dataskyddsombud Kumla kommun, utses till dataskyddsombud för 
kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs kommun.
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om 
porrfilet

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till Lekebergs kommun i februari 2019 om att 
installera porrfilter på digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritidshem, 
bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för. Medborgaren föreslår 
också att kommunen antar en policy om att det inte är okej att spela upp porr via 
kommunens nätverk, vare sig med kommunal eller privat utrustning. 
Kommunfullmäktige har lämnat ärendet vidare till Kultur- och bildningsnämnden som 
i sin tur gett förvaltningschefen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns kring 
porrfilter i skolan.

1 Bakgrund
Kommunen har redan idag en så kallad nätverksbrandvägg som filtrerar bort 
porrsidor på kommunens digitala enheter men bilder via Google släpps igenom. 

2 Slutsats
För att även filtrera bort bilder kommer ytterligare en spärrfunktion att aktiveras, på 
alla enheter som används inom skolan. Detta kommer ske till skolstarten i augusti. 
Möjligheten att filtrera bilder på bibliotekets datorer utreds av IT-enheten.

Angående en policy om att kommunen ska vara en porrfri zon är inte en fråga för 
Kultur- och bildningsnämnden utan åvilar Kommunfullmäktige att fatta beslut om.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svar på medborgarförslaget.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
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Förvaltningschef
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Svar på Medborgarförslag om porrfilter med 
kompletteringar
Amanda Romell har till kommunfullmäktige i februari 2019 lämnat in ett 
medborgarförslag om att kommunen ska installera porrfilter på digitala enheter i 
kommunens förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek och andra platser som kommunen 
är huvudman för. Amanda Romell föreslår också att kommunen antar en policy om 
att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, vare sig med 
kommunal eller privat utrustning. Kommunfullmäktige har lämnat ärendet vidare till 
Kultur- och bildningsnämnden som i sin tur gett förvaltningschefen i uppdrag att se 
över vilka möjligheter som finns kring porrfilter i skolan.

Kommunen har redan idag en så kallad nätverksbrandvägg som filtrerar bort 
porrsidor på kommunens digitala enheter men bilder via Google släpps igenom. För 
att filtrera bort bilder kommer ytterligare en spärrfunktion att aktiveras på alla 
enheter som används inom skolan. Detta kommer ske till skolstarten i augusti. 

Datorerna på biblioteket är kopplade till kommunens publika nät och kan i dagsläget 
inte omfattas av den extra spärrfunktionen. IT-enheten utreder möjligheten att 
implementera ett annat publikt nät på biblioteket och då skulle det kunna bli möjligt 
att koppla på spärrfunktionen. 

Angående en policy om att kommunen ska vara en porrfri zon är inte en fråga för 
Kultur- och bildningsnämnden utan åvilar kommunstyrelsen att fatta beslut om.

LEKEBERGS KOMMUN

Berth Falk

Ordförande 
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Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 190426 till 
190731

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.

Under perioden 20190426 till 20190731 har det från skolor/förskolor i Lekebergs 
kommun rapporterats in följande:

Tulpanens skola:

Tre anmälningar om att elever blivit utsatta för kränkningar har inkommit till 
huvudman. I samtliga fall har rektor bedömt att eleverna har blivit utsatta för 
kränkande behandling. 

I två av fallen har rektor bedömt att inga särskilda åtgärder är nödvändiga. 

I det tredje fallet har en åtgärdsplan har upprättats. 

Hidinge skola:

Ett ärende har inkommit där utredning gjorts och rektor bedömt att eleven har blivit 
utsatt för kränkande behandling. En åtgärdsplan har upprättats. 

Lekebergsskolan 4-6:

Ett ärende har inkommit där utredning gjorts och rektor bedömt att eleven har blivit 
utsatt för kränkande behandling. En åtgärdsplan har upprättats.

Lekebergsskolan 7-9:

Ett ärende har inkommit där utredning gjorts och rektor bedömt att eleven har blivit 
utsatt för kränkande behandling. En åtgärdsplan har upprättats. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 20190426 till 20190731.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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