
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)

Page 1 of 21



Kallelse 2019-08-27

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
 Dokumentation Sydnärke ungdomsråd Dialogmöte 2. Tema: HBTQ och Normer
 Dokumentation Sydnärke ungdomsråd Dialogmöte 2. Tema: HBTQ och Normer, bilaga från 

Örebro rättighetscenter
 §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
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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
 Synpunkt/klagomål från kommuninvånare om förskoleplacering/ skolplacering
 Svar på synpunkt gällande förskoleplacering
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Fråga gällande lokaler och bemanning för 

Hidinge skola
 Svar på synpunkt gällande skolsituationen i Lanna
 Inkommen synpunkt gällande simskola samt svar till frågeställaren
 Synpunkter och tips kring sommarlovsaktiviteter
 Synpunkter om sommarlovsaktivitet
 Synpunkter om sommarlovsaktivitet
 Synpunkter om sommarlovsaktivitet
 Synpunkter om sommarlovsaktivitet
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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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