
Kallelse 2019-03-26

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Monica Skantz, Förvaltningschef
Karin Adolfsson, Kultur- och fritidssekreterare
Emma Godlund, Fritidsutvecklare
Maria Gille, Kultur- och fritidschef
Cecilia Berglöf, Förvaltningsekonom
Linda Kirrander, Utredningssekreterare

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

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

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Pia Frohman (MP), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-03-26

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag på tid för justering, torsdag 28 mars, kl. 10.00.

Förslag till beslut

Till justerare välj xx
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Kallelse 2019-03-26

2 – Kulturpristagare 2019 
(KUB 19-71)

Föredragande Karin Adolfsson 13:05

Ärendebeskrivning

Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare.
Sista nomineringsdag för 2019 är 17 mars och hitintills har 2 nomineringar inkommit.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. utser xx till Kulturpristagare 2019

2. justerar ärendet omedelbart.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

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.
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Kallelse 2019-03-26

3 – Ungdomsledarpris 2019 
(KUB 19-136)

Föredragande Emma Godlund 13:15

Ärendebeskrivning

Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare.
Sista nomineringsdag för 2019 var 17 mars och tre nomineringar gällande 7 personer har inkommit.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. utser xx till Ungdomsledarpris 2019

2. justerar ärendet omedelbart.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ungdomsledarpris 2019
 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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Kallelse 2019-03-26

4 – Trygghetsskapande åtgärder på 
kommunens offentliga badplatser 
(KUB 18-776)

Föredragande Emma Godlund 13:25

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och bildningsnämnden att ta fram ett 
förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen. Dessa 
förslag presenterades för nämnden i december 2018. Därefter fick förvaltningen i uppdrag att se 
över kommunens övriga offentliga badplatser.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Trygghetsskapande åtgärder på kommunens badplatser
 §4 KUB-AU Trygghetsskapande åtgärder på kommunens offentliga badplatser
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Kallelse 2019-03-26

5 – Avgift för simskola på Sannabadet 
(KUB 19-192)

Föredragande  13:45

Ärendebeskrivning

Nya entreprenören på Sannabadet har påtalat och visat på att deltagaravgiften för simskolan inte 
täcker simlärarnas löner. Deltagaravgiften för simskola har varit oförändrad sedan 2014.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden höjer deltagaravgiften för simskolan på Sannabadet till 450 kr/barn 
och max 900 kr/familj.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till nämnden gällande 
en höjning av simskoleavgiften. 

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till nämnden gällande en 
höjning av simskoleavgiften. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB au §5 - Information - Simskoleavgift
 Tjänsteskrivelse - Avgift för simskola på Sannabadet
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Kallelse 2019-03-26

6 – Ekonomisk uppföljning per 28 februari 
2019 
(KUB 19-135)

Föredragande Cecilia Berglöf och 
Monica Skantz 13:55

Ärendebeskrivning

Det ekonomiska utfallet för Kultur- och bildningsnämnden för januari-februari ligger på 35 873 tkr 
vilket motsvarar ett underskott mot budget om 402 tkr. Det motsvarar en förbrukning av budgeten 
med 16,8 %. Riktpunkten för perioden ligger på 16,7 %.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning till och med sista februari.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019
 KUB - Totalt per verksamhet februari 2019
 §7 KUB-AU Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019
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Kallelse 2019-03-26

7 – Nytt ansökningsförfarande för skolskjuts 
(KUB 15-423)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
14:10

Ärendebeskrivning

För att undvika problem med att skolskjutsplatser inte nyttjas så föreslås att alla från och med 
läsåret 19/20 måste ansöka om skolskjuts, oavsett skäl. Erfarenheter i både vår egen- och i andra 
kommuner visar att ca 10 % av de som beviljats skolskjuts per ”automatik”, på grund av 
avståndsregler, aldrig åker med.

Utifrån ovan och då kommunen sedan vårterminen 2018 har ett digitalt system för att planera och 
följa upp skolskjutsverksamheten, så föreslås en förändring i skolskjutsreglerna vad gäller 
ansökningsförfarandet. Alla som anser sig ha skäl för skolskjuts måste ansöka om det. Varje 
skolskjuts kostar i genomsnitt ca 19 000 kr per elev och år och utifrån detta förslag, om en 
förändring i skolskjutsreglerna, så räknar förvaltningen med att skolskjutskostnaden kan minskas, 
även om det innebär att arbetstiden för skolskjutshandläggningen kommer öka.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderade skolskjutsregler

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Nytt ansökningsförfarande för skolskjuts införs fr.o.m. läsåret 19/20
 Skolskjutsregler Lekebergs kommun
 §8 KUB-AU Nytt ansökningsförfarande för skolsjutsregler
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Kallelse 2019-03-26

8 – Ställföreträdande förvaltningschef kultur 
och bildningsförvaltningen 
(KUB 19-87)

Föredragande Monica Skantz 14:25

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut i kultur och bildningsnämnden så är rektor Agneta Birgersson 
ställföreträdande förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro. Från och med vårterminen 
2019 föreslås istället Jan-Åke Stolt Karlsson ta över uppdraget som ställföreträdande 
förvaltningschef.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att utse verksamhetsutvecklare Jan-
Åke Stolt Karlsson till ställföreträdande förvaltningschef som därmed ersätter Agneta Birgersson.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att utse verksamhetsutvecklare Jan-
Åke Stolt Karlsson till ställföreträdande förvaltningschef som därmed ersätter Agneta Birgersson.

Beslutsunderlag
 §9 KUB-AU Ställföreträdande förvaltningschef kultur och bildningsförvaltningen
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef (reviderad 190318)
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Kallelse 2019-03-26

9 – Medborgarförslag om porrfilter i skolan 
(KUB 19-140)

Föredragande  14:45

Ärendebeskrivning

Inkommet medborgarförslag som överlämnats till Kultur- och bildningsnämnden av 
Kommunfullmäktige för besvarande. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) yrkar på att förvaltningschef får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om vilka 
möjligheter som finns kring porrfilter i skolan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att arbeta vidare med frågan om vilka 
möjligheter som finns kring porrfilter i skolan.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §3 KF Medborgarförslag angående porrfilter i skolan
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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10 – Svar till Lekebergs kommunfastigheter 
(KUB 19-98)

Föredragande Monica Skantz 14:55

Ärendebeskrivning

Den 15 februari 2019 inkom till kultur och bildningsnämnden ett brev från Lekebergs 
kommunfastigheter om tillbud och incidenter på Lekebergsskolan 7-9. Brevet har delgetts skolans 
rektor.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Brev från Lekebergskommunfastigheter - Tillbud och incidenter på Lekebergsskolan 7-9
 Tjänsteskrivelse - Svar till Lekebergs kommunfastigheter
 §11 KUB-AU Svar till Lekebergs kommunfastigheter
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Kallelse 2019-03-26

12 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190119 till 
190311. 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 15:15

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 20190119 till 20190311.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Rapportering av kränkande behandling för perioden 20190119-20190311
 §13 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 190119 

till 190311.
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13 – Svar på revisionsrapport från Kultur- 
och bildningsnämnden gällande arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering 
(KUB 18-1052)

Föredragande Monica Skantz och 
Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har under hösten -18 genomfört en revision med PWCs hjälp för att granska 
kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I 
revisionsrapporten framkommer inga formella avvikelser men däremot ett antal 
rekommendationer som PWC vill få kommenterat och förslag på åtgärder för.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar svaret gällande revisionsrapporten Kultur- och 
bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport från Kultur- och bildningsnämnden gällande 

arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan
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Kallelse 2019-03-26

14 – Arbetsmiljöplan 2019 
(KUB 19-40)

Föredragande  15:30

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar kring uppföljningen av arbetsmiljöplan 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 §14 KUB-AU Information - Arbetsmiljöplan 2019
 Arbetsmiljöplan - läget 3 mars
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Kallelse 2019-03-26

15 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 15:40

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-03-26

16 – Synpunkter och klagomål Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter är inkomna till Kultur- och bildningsnämnden för perioden 2019-01-01 till 
2019-03-11.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Synpunkt på fritids Tulpanens skola, avd. 

Asken
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-03-26

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 190122 till 190318.

Delegationsbeslut
 KUB 18-1061-3 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut särskild skolskjuts och ledsagare, 

KUB 18-1061
 KUB 18-1061-3.1 - Anmälan av delegationsbeslut
 KUB 18-487-3 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om särskild skolskjuts och ledsagare, 

KUB 18-487
 KUB 19-17-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 19-51-11 - Delegationsbeslut - Yttrande till Skolinspektionen
 KUB 18-608-8 - Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 20190326.
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Kallelse 2019-03-26

18 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar för kännedom till kultur- och bildningsnämnden för perioden 190122 till 
190319.

Lista på meddelanden
 KUB 18-608-7.9 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 

detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Behovsbedmning

 KUB 18-608-7.7 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Fastighetsförteckning

 KUB 18-608-7.6 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - Försättsbrev

 KUB 18-608-7.5 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Granskningsutlåtande 1

 KUB 18-608-7.4 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Planbeskrivning

 KUB 18-608-7.3 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - Plankarta

 KUB 18-608-7.2 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Samrådsredogörelse uppdaterad version

 KUB 18-608-7.1 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 
detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - Sändlista 
granskning 2

 KUB 18-608-7 - E-post - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning 
avseende detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt)

 KUB 19-153-1 - Information till förtroendevalda - Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla!
 KUB 18-608-7.8 - Granskningshandlingar för en andra kompletterande granskning avseende 

detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta Bytomt) - 
Delegationsbeslut gällande granskning

 KUB 19-153-2.1 - Information till förtroendevalda - Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla!
 KUB 19-153-2 - Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner
  - Information från SKL - Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för 

undervisning i fritidshem
 KUB 19-153-1 - Information till förtroendevalda - Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla!
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Kallelse 2019-03-26

 KUB 18-44-28 - Expediering av beslut §54 KS - Intern kontroll för Lekebergs kommun 
rapport 4

 KUB 19-197-1 - Expediering av beslut §56 KS - Beslut om utvecklingsmedel 2019

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-03-26

19 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Protokoll från möte med samverkansgruppen från 2019-03-19. Handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kulturpristagare 2019

2

KUB 19-71
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Ungdomsledarpris 2019

3

KUB 19-136
   

Page 22 of 110



Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (1)

Dnr: KUB 19-136

   

Tjänsteskrivelse – Ungdomsledarpris 2019

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. 
Sista nomineringsdag för 2019 var 17 mars och tre nomineringar gällande 7 personer 
har inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. utser xx till Ungdomsledarpris 2019
2. justerar ärendet omedelbart.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Trygghetsskapande åtgärder 
på kommunens offentliga 

badplatser

4

KUB 18-776
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (3)

Dnr: KUB 18-776

   

Tjänsteskrivelse - Trygghetsskapande åtgärder på 
kommunens offentliga badplatser

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och bildningsnämnden att 
ta fram ett förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 
badplatserna i kommunen. Dessa förslag presenterades för nämnden i december 
2018. Därefter fick förvaltningen i uppdrag att se över kommunens övriga offentliga 
badplatser.

1 Bakgrund
I flera år har kommunens badplatser varit utsatta för skadegörelse, överträdelser på 
privata marker, nedskräpning och trafikproblematik med mera. Omfattningen på 
problemen är olika från år till år samt beroende av vädret. Sommaren 2018 var en 
ovanligt varm sommar vilket ledde till omfattande problematik vid badplatserna. 

2018 har badplatserna besökts av ett stort antal badgäster. De flesta besökare har 
haft en bra upplevelse, men ett antal incidenter har lett till irritation, besvikelse och 
frustration hos badgäster och främst hos närboende vid badplatserna. Vid både 
Leken och Lanna badgruva har nedskräpning och problem runt parkeringssituationen 
varit ett faktum. Badgäster och närboende vid Lanna badgruva har känt sig hotade 
vid ett flertal tillfällen. Den långa och varma sommaren har troligen bidragit till 
omfattningen av problemen. Problemen i och runt Lanna Badgruva har fått en del 
uppmärksamhet i media. 

Kultur – och bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att ta fram ett förslag på 
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen. 
Dessa presenterades för nämnden i december 2018. Förvaltningen fick därefter ett 
fortsatt uppdrag att se över behovet gällande offentliga badplatser i Lekebergs 
kommun.

Nedan redogörs för förslag på trygghetsskapande åtgärder gällande offentliga 
badplatser (Brogaland, Leken och Lanna badgruva) i Lekebergs kommun.

2 Förslag på trygghetsskapande åtgärder

2.1 Daglig skötsel och tillsyn
Skötsel och tillsyn av badplatserna bör ske dagligen. Det innebär att soptunnor 
utställda runt badplatserna töms varje dag, att toaletter städas varje dag och att 
skräp som är slängt i naturen plockas från badplatserna varje dag. Genom att se till 
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 2 (3)

Dnr: KUB 18-776

att badplatserna är rena och fräscha bidrar det till en ökad känsla av trygghet för 
både badgäster och närboende. 

Serviceenheten, som utför skötsel och tillsyn på badplatserna (Leken och Lanna 
badgruva), kan vara flexibla och tillsammans med ansvarig tjänsteperson bestämma 
städfrekvens vecka till vecka. Daglig skötsel och tillsyn av Brogaland svarar 
Mullhyttans idrottsförening för via avtal med kommunen. 

2.2 Ökad frekvens av sophämtning
För att minska risken att sopkärl (större behållare för soptunnornas avfall) blir 
överfulla bör en ökad frekvens av sophämtning av Sydnärkes kommunalförbund ske. 

2.3 Förtydliga skyltningen vid badplatserna
Skyltningen vid badplatserna bör ses över. Skyltningen behöver utökas och 
tydliggöras vad gäller regler på badplatserna (t ex trivselregler).

2.4 Barnvänlig brygga
Genom att, vid Lanna badgruva, förändra bryggans form till ett U kan små barn bada 
innanför bryggan och därmed göra så att små barn som badar skiljs från andra 
badgäster som vill hoppa och dyka ut i djupare vatten. Eventuellt inköp av bryggor 
och hantering av dessa sker i dialog med serviceenheten.  

2.5 Kontinuerlig dialog
Kontinuerlig dialog med berörda parter bör ske för att ha en samlad bild av läget vid 
badplatserna. Parter som dialog bör föras mellan är representanter från Kultur- och 
bildningsförvaltningen, polis, nattvandrare, kommunens fältassistenter, kommunens 
serviceenhet och kommunens säkerhetsstrateg. Representanter från Kultur- och 
bildningsförvaltningen tillsammans med säkerhetsstrateg initierar ett uppstartsmöte 
med samtliga parter innan badsäsong för att tydliggöra roller och ansvar. 

2.6 Ansvarig tjänsteperson
Då badsäsong och semesterperiod infaller samtidigt krävs en beredskap från 
kommunen för att kunna hantera inkomna samtal, synpunkter och brådskande 
händelser på ett professionellt sätt. Det bör finnas en ansvarsfördelning på schema 
så att det är tydligt vilken tjänsteperson som är första kontakt på kommunen och 
som ansvarar för kontakt med serviceenheten om städfrekvens. 

2.7 Information om trygghetsskapande åtgärder
Information om trygghetsskapande åtgärder som vidtas informeras genom att 
uppdatera redan befintlig sida om badplatser på kommunens hemsida.

3 Slutsats
Förvaltningen anser att dessa trygghetsskapande åtgärder kan leda till att 
kommunens badplatser upplevs som trygga och trevlig badplatser av såväl badgäster 
som närboende.
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Dnr: KUB 18-776

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Karin Adolfsson (Kultur- och fritidssekreterare)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Maria Gille (C) (Kultur- och fritidschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §4

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§4 - Trygghetsskapande åtgärder på kommunens offentliga 
badplatser (KUB 18-776)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och bildningsnämnden att ta 
fram ett förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i 
kommunen. Dessa förslag presenterades för nämnden i december 2018. Därefter fick 
förvaltningen i uppdrag att se över kommunens övriga offentliga badplatser.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Trygghetsskapande åtgärder på kommunens badplatser - (70594)
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Protokoll 2019-03-18

§5- Information - Simskoleavgift

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger infonnationen till handlingarna.

Yrkande

Berth Falk (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till nämnden
gällande en höjning av simskoleavgiften.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till nämnden gällande en
höjning av simskoleavgiften.

Justeraresig tur

^-
Page8of19
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Tjänsteskrivelse 2019-03-21 1 (1)

Dnr: KUB 19-192

   

Tjänsteskrivelse - Avgift för simskola på Sannabadet

Ärendebeskrivning
Nya entreprenören på Sannabadet har påtalat och visat på att deltagaravgiften för 
simskolan inte täcker simlärarnas löner. Deltagaravgiften för simskola har varit 
oförändrad sedan 2014.

1 Bakgrund
Ansvarsfördelningen för simskolan är överenskommen genom avtal mellan Lekebergs 
kommun och entreprenören på Sannabadet. Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar 
för marknadsföring, anmälningsprocess, gruppindelning och bekräftelse till 
deltagarnas vårdnadshavare inför simskolan. Entreprenören ansvarar för rekrytering, 
anställning och arbetsledning av simskolepersonal samt för genomförande av tre 
veckors simskoleverksamhet. För detta erhåller entreprenören intäkterna från 
deltagaravgifterna. Avgiften för simskolan är idag 350 kr/barn eller max 700 kr/familj. 
Avgiften för simskolan har varit oförändrad sedan 2014. 

Från och med 1 april 2018 har Lekebergs kommun ett nytt avtal med ny entreprenör, 
Sannabadet Resort AB, gällande nyttjanderätt och drift av badanläggning, simskola 
och camping på Sannabadet. Den nya entreprenören har påtalat och visat på att 
deltagaravgiften för simskolan inte täcker simlärarnas löner. Avgiften har dessutom 
varit oförändrad i fem år samtidigt som kostnader för löner, material m.m. har ökat. 

För att säkerställa att entreprenören kan genomföra simskolan med en mer säker 
ekonomisk grund föreslås således en höjning av deltagaravgiften från 350 kr/barn, 
max 700 kr/familj till 450 kr/barn, max 900 kr/familj.

Den föreslagna deltagaravgiften ger en bättre kostnadstäckning för simlärarlöner. 
Uträkningen av förslag till ny deltagaravgift baseras på samma antal barn som 
genomförde simskolan 2018, samt en uppräkning av 2018 års löner med 2 %. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden höjer deltagaravgiften för simskolan på Sannabadet till 
450 kr/barn och max 900 kr/familj. 

LEKEBERGS KOMMUN
 Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (1)

Dnr: KUB 19-135

   

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019

Ärendebeskrivning
Det ekonomiska utfallet för Kultur- och bildningsnämnden för januari-februari ligger 
på 35 873 tkr vilket motsvarar ett underskott mot budget om 402 tkr. Det motsvarar 
en förbrukning av budgeten med 16,8 %. Riktpunkten för perioden ligger på 16,7 %.

Förslag till beslut
Nämnden godkänner ekonomisk uppföljning till och med sista februari.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
Förvaltningschef Handläggare
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Månad 2

KULTUR- OCH BILDNING

Februari Riktpunkt 16,7%

2019 Utfall 16,9%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse prognos Avvikelse

helår period förbrukat period helår helår

Gemensam verksamhet 17 289 3115 18% -233 17 289 0

Förskola 58 779 9682 16% 115 58 779 -0 

Grundskola 88 306 14967 17% -250 88 306 0

Skolskjutsar grundskolan 9 774 1575 16% 55 9 774 0

Gymnasieskola 28 798 5235 18% -435 28 798 -0 

Vuxenutbildning 1 376 630 46% -401 1 376 0

Kultur- och fritidsverksamhet 8 500 671 8% 746 8 500 -0 

SUMMA 212 821 35 874 17% -404 212 822 -0 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Utfallet för Kultur- och bildningsnämnden per sista februari visar ett underskott om totalt 404 tkr.

Under gemensam verksamhet finns bland annat den gemensamma ledningsadministrationen samt 
gemensam administration. Arbetet med effektivisering av skolskjutsarna har påbörjats. 
Utvecklingsmedel har beviljats för planering och effektivisering av skolskjutsarna under året.
Förskolan visar på ett litet överskott i dagsläget. Måltidsenheten har tagit över ansvaret för 
kökstjänsterna som tidigare låg hos förskolorna. 
Grundskolan visar på att mindre underskott i dagsläget
Gymnasieskolan visar på ett underskott och den interkommunala ersättningen är den största orsaken 
till underskottet.
Vuxentutbildning. En faktura gällande interkommunal ersättning för Komvux för hösten 2018 inkom 
sent och belastas således detta år.
Kultur- och fritid har verksamheter som ännu inte har redovisat några kostnader så tidigt på året. 
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §7

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§7 - Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019 (KUB 19-135)
Ärendebeskrivning

Det ekonomiska utfallet för Kultur- och bildningsnämnden för januari-februari ligger på 
35 873 tkr vilket motsvarar ett underskott mot budget om 402 tkr. Det motsvarar en 
förbrukning av budgeten med 16,8 %. Riktpunkten för perioden ligger på 16,7 %.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningnämnden godkänner ekonomisk uppföljning till och med sista februari.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 KUB - Totalt per verksamhet februari 2019 - (70959)
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019 - (70957)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (1)

Dnr: KUB 15-423

   

Tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
För att undvika problem med att skolskjutsplatser inte nyttjas så föreslås att alla från 
och med läsåret 19/20 måste ansöka om skolskjuts, oavsett skäl. Erfarenheter i både 
vår egen- och i andra kommuner visar att ca 10 % av de som beviljats skolskjuts per 
”automatik”, på grund av avståndsregler, aldrig åker med. 

Utifrån ovan och då kommunen sedan vårterminen 2018 har ett digitalt system för 
att planera och följa upp skolskjutsverksamheten, så föreslås en förändring i 
skolskjutsreglerna vad gäller ansökningsförfarandet. Alla som anser sig ha skäl för 
skolskjuts måste ansöka om det. Varje skolskjuts kostar i genomsnitt ca 19 000 kr per 
elev och år och utifrån detta förslag, om en förändring i skolskjutsreglerna, så räknar 
förvaltningen med att skolskjutskostnaden kan minskas, även om det innebär att 
arbetstiden för skolskjutshandläggningen kommer öka.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar reviderade skolskjutsregler

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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Fastställd av: Kultur – och bildningsnämnden
Datum: 2017-08-30 reviderade 2019-03-26
Ansvarig för revidering: Kultur – och bildningsnämnden 
Ansvarig tjänsteperson: Skolskjutshandläggare 
Diarienummer: KUB 17-966

Policy 
Program

Plan 
Riktlinje
>Regler

Regler för skolskjuts i Lekebergs 
kommun
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera
Regler – Absolut gräns och ska-krav
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Regler 4 (9)

1 Skolskjuts i hemkommunen – Förutsättningar
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800).

”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild omständighet.”

Skollagen 10 kap. 32§

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun och 
går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Om bostaden är en familjehemsplacering, 
jämställs denna med folkbokföringsadressen. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som 
eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har 
skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts.

2 Bedömning om rätt till skolskjuts
Utgångspunkter för bedömning om rätt till skolskjuts föreligger är:

 Färdvägens längd
 Trafikförhållanden
 Funktionsnedsättning
 Annan särskild omständighet

Prövning av rätten till skolskjuts sker individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de regler 
och bestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Vid bedömning om rätt till skolskjuts tas 
även hänsyn till vad som kan anses vara ett rimligt föräldraansvar när det gäller att följa barnet till 
skolan eller hållplatsen.

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget alternativt är beslutet tidsbegränsat. Vid förändring 
av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan kommunen komma att ändra 
beslutet. Elevens vårdnadshavare ska omgående anmäla till kommunen om de förutsättningar 
som låg till grund för beslut att bevilja skolskjuts har förändrats.

Page 45 of 110



Regler 5 (9)

3 Färdvägens längd
Minimiavståndet mellan bostad och skola och bostad och skolskjutshållplats ökar i takt med vilken 
årskurs eleven går i. Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste 
väg för eleven att gå eller cykla.

3.1 Avstånd folkbokföringsadress - skola
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen 
har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och 
skola minst är:

Årskurs F-3 2 km
Årskurs 4-6 3 km
Årskurs 7-9 4 km

Avståndet avser lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla

3.2 Avstånd folkbokföringsadress – skolskjutshållplats
Om elev uppfyller kriterier för avstånd mellan folkbokföringsadress och skola ska avståndet till 
närmaste skolskjutshållplats uppgå till högst:

Årskurs F-3 2 km

Årskurs 4-6 2 km

Årskurs 7-9 3 km

Om avståndet till skolskjutshållplats är längre än ovanstående kan framkörning beviljas till 
skolskjutshållplats, eller skolskjutshållplats flyttas.

4 Trafikförhållanden
Skolskjuts kan beviljas om vägen anses farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt avseende exempelvis 
vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla hela 
läsåret. Bedömningen görs av skolskjutshandläggare.

5 Funktionsnedsättning
Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska relevant underlag för 
bedömningen bifogas. Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande från läkare 
etc. Lämnat intyg/underlag innebär inte automatiskt att skolskjuts beviljas. En individuell, särskild 
bedömning görs avseende på vilket sätt funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig 
till skolan.
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6 Annan särskild omständighet
Om skolskjuts inte kan beviljas på grund av krav på färdvägens längd, trafikförhållanden eller 
funktionsnedsättning är uppfyllda enligt ovan kan vårdnadshavare som vill åberopa andra skäl till 
att skolskjuts beviljas lämna in ansökan med underlag. Bedömningen görs utifrån de 
förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet.

7 Folkbokförd i annan kommun
Elev som är folkbokförd i annan kommun och går i skola i Lekebergs kommun är ej berättigad till 
skolskjuts.

8 Växelvis boende
Växelvis boende avser elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna i Lekebergs kommun 
och har detta som ett fast och varaktigt arrangemang. Boendet ska vara likvärdigt fördelat på de 
båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Vid ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende ska vårdnadshavarna styrka att det växelvisa boendet är ett fast arrangemang 
genom exempelvis uppvisande av dom eller beslut, avtal eller fast schema. En av vårdnadshavarna 
ska ha sin adress i elevens skolas upptagningsområde. Den andra vårdnadshavaren kan bo i en 
annan skolas upptagningsområde inom kommunen. Skolskjuts ges inte till/från vårdnadshavare 
som bor i en annan kommun.

Ett beslut om beviljande av skolskjuts vid växelvis boende kan innebära problem att verkställa om 
det till exempel saknas skolskjuts på sträckan eller att ordinarie skolskjuts är fullbelagd. Det är 
rimligt att kommunen ges skälig tid att planera skolskjutsen. Restiderna kan också bli längre än 
vad kommunens restidsregler för skolskjuts anger vid växelvis boende.

9 Val av annan skola
Kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt annan skola än 
kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för kommunen. 
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10 Ansöka om skolskjuts
Alla vårdnadshavare som anser att deras barn har skäl till skolskjuts måste ansöka, oavsett skäl. 
Utöver avståndskraven för skolskjuts finns även andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts t.ex. 
trafikfarlig väg, även dessa måste göra en ansökan.  Ansökan om skolskjuts ska göras av 
vårdnadshavare inför varje nytt läsår enligt de rutiner som förvaltningen beslutar om. 

Om skolskjutsansökan görs under pågående läsår ska ansökan lämnas minst 14 dagar innan 
skolskjutsning kan påbörjas. 

Om elev uppfyller fastställda avståndskrav mellan bostadsadress och skola behöver 
vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Om elev däremot inte uppfyller avståndskraven för 
skolskjuts, men vårdnadshavare anser att andra orsaker finns som gör att rätt till skolskjuts 
föreligger, t.ex. trafikfarlig väg, måste ansökan om skolskjuts göras. Ansökan om skolskjuts ska 
göras senast 15 april av vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Om skolskjutsansökan görs under 
pågående läsår ska ansökan lämnas minst 14 dagar innan skolskjutsning kan påbörjas.

11 Ansvarsfördelning
11.1 Vårdnadshavarens ansvar
Vårdnadshavaren har ansvar för att se till att eleven kommer till och från busshållplats samt 
ansvar för eleven tills bussen hämtar upp. Elev som upplever rädsla och osäkerhet när de går 
till/från skolskjutshållplats och vid väntan på skolskjuts vid hållplats har inte rätt till särskild 
skolskjuts. I dessa situationer är det vårdnadshavarnas ansvar att stödja sitt barn genom att 
tillsammans med barnet träna på att gå till/från hållplatsen så att barnet inte känner rädsla och 
oro. Vårdnadshavaren har också ansvar för att elev följer de ordningsregler som gäller vid 
skolskjuts

11.2 Chaufförens ansvar
Chauffören har ansvar för eleven under bussfärden från det att eleven går på bussen, tills dess att 
eleven går av vid skolan, respektive hembusshållsplatsen.

11.3 Skolans ansvar
Skolan har ansvar för eleven när eleven går ur bussen vid skolan och när eleven väntar på bussen 
efter skolslut till avgång.

12 Turlista
Varje höst planeras årets skolskjutsar i samråd mellan handläggare och chaufför/entreprenör. En 
turlista med tider för morgontur respektive veckans hemturer skickas till eleverna innan läsårets 
start. Eleven skall vara ute i god tid vid hållplats, gäller både vid färd från hemmet samt vid färd 
från skolan. Kommer bussen/taxin tidigare till hållplatsen än vad turlistan anger skall chauffören 
invänta rätt avgångstid. Kommer eleven för sent till hållplatsen och därmed missar bussen/taxin, 
är det vårdnadshavarens ansvar att skjutsa eleven till skolan. Vid vinterväglag skall eleverna vara 
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Regler 8 (9)

ute fem minuter före angiven morgontur, då skolskjutsen kan behöva mer tid för att framföra 
bussen trafiksäkert.
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Regler 9 (9)

13 Schema
Elevunderlag med ramschema inklusive gruppindelningar för kommande läsår ska lämnas av 
rektor på respektive skola till skolskjutsansvarig senast den första vardagen i april månad

14 Restid
Tidplaner och färdväg ska anordnas så att kraven på trygghet och trafiksäkerhet för eleverna alltid 
är i fokus och tillgodoses. På morgonen ska elev komma till skolan högst 30 minuter före skolstart. 
Hemtur ska avgå senast 30 minuter efter elevens skolslut. Vid hemtur där elevantalet inte 
överstiger 5, kan längre väntetid uppstå. I dessa situationer erbjuds kostnadsfri tillsyn under 
väntetiden (gäller elever i årskurs F-6). Summa restid får uppgå till max 1 timme i vardera 
riktningen. Elever i årskurs 7-9 som färdas från ytterområden till högstadieskolan i Fjugesta kan ha 
längre restid. Normalt ska dessa tider gälla, men om något oplanerat inträffar kan undantag ske. 
Dessa tider gäller oavsett transportmedel.

15 Milersättning vid självskjutsning 
Ersättning vid självskjutsning kan beviljas när det inte går skolbuss i anslutning till elevens hem 
eller om avståndet till hållplats överstiger kommunens avståndsregler. Individuell prövning sker i 
varje enskilt fall, bedömningen görs av skolskjutshandläggare.

16 Regler på bussen
16.1 Bälte
Alla bussar ska enligt avtal vara försedda med säkerhetsbälten till samtliga elever samt alltid räcka 
till utifrån aktuellt antal passagerare. Som vårdnadshavare kan du hjälpa chaufförerna att förklara 
vikten av att använda bälten.

16.2 Bagage
Skrymmande bagage får normalt sett inte medföras. Finns behov att utnyttja bagageutrymmet, ta 
kontakt med respektive entreprenör eller chaufför.

16.3 Kompis
Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade då de åker enligt 
erhållen skolskjutsplanering. Då under förutsättning att det finns plats i bussen får elev åka med 
kompis hem, men då på vårdnadshavarens ansvar.  Intyg från vårdnadshavare som bekräftar vem 
eleven ska åka hem till och var eleven skall kliva av skall finnas och överlämnas till chaufför.

17 Utebliven eller inställd skolskjuts
Om väglaget är så dåligt att chauffören bedömer att det finns risk för elevernas säkerhet, kan 
han/hon ställa in turen.

Om skolskjutsen uteblir eller ställs in på grund av dåligt väglag:
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Regler 10 
(9)

 Chauffören ska omgående kontakta skolskjutsansvarig som tillsammans med 
chauffören/trafikledare ringer till berörda elevers vårdnadshavare. Vårdnadshavare måste 
lämna telefonnummer de kan nås på både morgon – och dagtid.

 Skolskjutshandläggare kontaktar berörda skolor och informerar om inställd skolskjuts.
 Kommunen kontaktar radio och informerar på hemsidan om vilka sträckor som berörs.
 Elever som berörs får ledigt från undervisningen. De föräldrar som kan skjutsa barnen 

själva till skolan ansvarar även för skjuts hem efter skolan.
 Vårdnadshavare uppmanas att vara uppmärksam på när radio/TV varnar för svår halka 

samt att lyssna på radion för eventuell information. Det kan också vara bra att 
tillsammans med barnet planera om en situation skulle uppstå där skolskjutsen uteblir.

 När det gäller elever i grundsärskola skall vårdnadshavare kontakta berörd chaufför och 
meddela sjukdom eller annan frånvaro.

18 Lov
Vid lov, under skolterminer och mellan terminer då skolundervisning ej bedrivs går inga 
skolskjutsar.

19 Skadegörelse
Uppstår oroligheter eller bråk under färd sker i första hand tillrättavisning av chauffören. Om 
detta inte hjälper tar chauffören kontakt med vårdnadshavare, handläggare eller rektor för att 
informera om det inträffade. Vid skadegörelse är vårdnadshavare ekonomiskt ansvariga och 
polisanmälan kan ske.
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(9)

Ordningsregler för skolskjuts (Bilaga 1)
 Det kan vara farligt att komma springande i sista minuten. När man har bråttom 

ser man sig inte lika noga för och en olycka kan inträffa. Så var ute i god tid vid 
angiven hållplats. Stå lugnt och invänta skolskjutsen.

 Gå in i bussen i tur och ordning, ingen skall knuffas eller bråka. Låt de yngre 
barnen kliva på först och hjälp dem om det behövs. Ta på bältet så fort du satt dig. 
Sitt lugnt på din plats så att du inte stör chauffören som måste koncentrera sig på 
trafiken.

 När du åker hem och skall stiga av inväntar du att bussen stannat, knäpper upp 
säkerhetsbältet och går lugnt av bussen. Stanna kvar tills bussen åkt, annars kan 
bussen skymma din sikt. Se dig noga för om du måste korsa vägbanan.

 Om du är osäker på var du ska gå av, prata med chauffören när du kliver på så får 
du hjälp.

 För att chauffören lättare ska kunna se eleven och för elevens egen säkerhet bör 
elev bära reflexer eller reflexväst under den mörka årstiden.

 Om elev trots upprepade tillsägelser inte följer ovanstående regler skall 
busschauffören kontakta elevens föräldrar, handläggare eller berörd personal.
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §8

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§8 - Nytt ansökningsförfarande för skolsjutsregler (KUB 15-423)
Ärendebeskrivning

För att undvika problem med att skolskjutsplatser inte nyttjas så föreslås att alla från och med 
läsåret 19/20 måste ansöka om skolskjuts, oavsett skäl. Erfarenheter i både vår egen- och i 
andra kommuner visar att ca 10 % av de som beviljats skolskjuts per ”automatik”, på grund 
av avståndsregler, aldrig åker med.

Utifrån ovan och då kommunen sedan vårterminen 2018 har ett digitalt system för att planera 
och följa upp skolskjutsverksamheten, så föreslås en förändring i skolskjutsreglerna vad gäller 
ansökningsförfarandet. Alla som anser sig ha skäl för skolskjuts måste ansöka om det. Varje 
skolskjuts kostar i genomsnitt ca 19 000 kr per elev och år och utifrån detta förslag, om en 
förändring i skolskjutsreglerna, så räknar förvaltningen med att skolskjutskostnaden kan 
minskas, även om det innebär att arbetstiden för skolskjutshandläggningen kommer öka.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderade skolskjutsregler.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Skolskjutsregler Lekebergs kommun - (71018)
 Tjänsteskrivelse – Nytt ansökningsförfarande för skolskjuts införs fr.o.m. läsåret 19/20 - 

(70925)
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bildningsförvaltningen

8

KUB 19-87
   

Page 56 of 110



Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §9

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§9 - Ställföreträdande förvaltningschef kultur och 
bildningsförvaltningen (KUB 19-87)
Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut i kultur och bildningsnämnden så är rektor Agneta Birgersson 
ställföreträdande förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro. Från och med 
vårterminen 2019 föreslås istället Jan-Åke Stolt Karlsson ta över uppdraget som 
ställföreträdande förvaltningschef.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson till 
ställföreträdande förvaltningschef som därmed ersätter Agneta Birgersson.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef - (70017)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (1)

Dnr: KUB 19-87

Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef 
kultur och bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i kultur och bildningsnämnden så är rektor Agneta Birgersson 
ställföreträdande förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro. Från och med 
vårterminen 2019 föreslås istället Jan-Åke Stolt Karlsson ta över uppdraget som 
ställföreträdande förvaltningschef.  

1 Bakgrund
Verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson arbetar nära förvaltningschefen med 
förvaltningsgemensamma kvalitets- och utvecklingsfrågor och ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. Jan-Åke Stolt Karlsson bistår förvaltningschefen i nämndarbetet och i 
förvaltningens samverkansgrupp och har dessutom varit tillförordnad som 
förvaltningschef under vårterminen 2018.

2 Slutsats
Eftersom Jan-Åke Stolt Karlsson har god kännedom om förvaltningens arbete och har 
erfarenhet av att styra och leda förvaltningen så lämpar han sig väl i rollen som 
ställföreträdande förvaltningschef.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden utser verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson till 
ställföreträdande förvaltningschef som därmed ersätter Agneta Birgersson.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (1)

Dnr: KUB 19-87

Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef 
kultur och bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i kultur och bildningsnämnden så är rektor Agneta Birgersson 
ställföreträdande förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro. Från och med 
vårterminen 2019 föreslås istället Jan-Åke Stolt Karlsson ta över uppdraget som 
ställföreträdande förvaltningschef.  

1 Bakgrund
Verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson arbetar nära förvaltningschefen med 
förvaltningsgemensamma kvalitets- och utvecklingsfrågor och ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. Jan-Åke Stolt Karlsson bistår förvaltningschefen i nämndarbetet och i 
förvaltningens samverkansgrupp och har dessutom varit tillförordnad som 
förvaltningschef under vårterminen 2018.

2 Slutsats
Eftersom Jan-Åke Stolt Karlsson har god kännedom om förvaltningens arbete och har 
erfarenhet av att styra och leda förvaltningen så lämpar han sig väl i rollen som 
ställföreträdande förvaltningschef.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att utse 
verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson till ställföreträdande förvaltningschef 
som därmed ersätter Agneta Birgersson.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Medborgarförslag om 
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Protokoll 2019-02-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-20:00 Hidinge skola Location  

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Henrik Hult (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C)
Marcelos Doverholt (C)  ersätter Amanda 
Höjer (C)
Caroline Pellrud (C)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
Lars-Gunnar Forsberg (S)  ersätter Anette 
Bergdahl (S)
Håkan Trygg (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
Christina Pålsson (M)  ersätter Britt Åhsling 
(M) (2:e vice ordförande)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Eva Bonnevier (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Olle Leijonborg (FL)
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Protokoll 2019-02-25

Justerare signatur

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Admnistrativ chef)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist Jonas Hansen

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Page 2 of 4Page 64 of 110



Protokoll 2019-02-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

Datum för överklagan 2019-03-01 till och med 2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-02-25

Justerare signatur

§3 - Medborgarförslag angående porrfilter i skolan (KS 19-4)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit angående att kommunen borde införa porrfilter i skolan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag - (68887)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-4-1)
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Svar till Lekebergs 
kommunfastigheter

10

KUB 19-98
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Lekebergs
Kommunfastigheter AB

Datum

19-02-14

ANKOM

Till

Lekebergs kommun
Skolchef Monica Skantz

Tillbud och incidenter åLekeber sskolan klass 7 - 9.

Vid dagens möte med arbetsmilj ögruppen framkommer att det numera regelbundet
förekommer provokationer och incidenter mellan några av skolans elever och vår personal.
Alldele^ nyligm inträffade ett skarpt tillbud som var nära att vålla vår personal allvarlig
skada. Personalrepresentanterna kräver därför att allt arbete som ska utföras under skoltid i
fortsättningen, så ska skolan bistå med följepersonal.

Därutöver så förekommer fi-ekvent skadegörelse som fortsättningsvis kommer att faktureras
skolverksamheten.

Med vänlig hälsning

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

Sören Skårsjö
VD

Postadress

Lekebergs
Kommunfastigheter AB

71631 FJUGESTA

Besöksadress

Storgatan 31

Fjugesta

Telefon

0585-487 00 vx
Direkttelefon
0585-488 52

Telefax
0585-488 92
Mobil

Hemsida

www. lekebergsbostader. se
Handläggarens E-post adress

soren. skarsjo@lekeberg. se

Page 68 of 110



Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (2)

Dnr: KUB 19-98

T

   

Tjänsteskrivelse – Svar till Lekebergs 
kommunfastigheter

Ärendebeskrivning
Den 15 februari 2019 inkom till kultur och bildningsnämnden ett brev från Lekebergs 
kommunfastigheter om tillbud och incidenter på Lekebergsskolan 7-9. Brevet har 
delgetts skolans rektor. 

1 Bakgrund
I brevet från Lekebergs kommunfastigheter (Leko) beskriver verkställande direktör 
att det regelbundet förekommer provokationer och incidenter mellan några av 
skolans elever och personal från Leko. Det ska bland annat ha inträffat ett skarpt 
tillbud där en medarbetare hade kunnat bli allvarligt skadad. Lekos personal kräver 
därför att allt arbete som ska utföras på skolan under skoltid sker med följepersonal 
från skolan.

Skolans rektor besvarade brevet från Leko den 18 februari. I svaret bekräftar rektor 
att han känner till att det förekommit ett antal incidenter där Lekos personal känt sig 
utsatta och att han har förståelse för reaktionen hos Lekos personal. Rektor berättar 
också att det handlar om ett par elever som uppträder olämpligt i flera olika 
sammanhang och att skolan tillsammans vårdnadshavare arbetar för att få dessa 
ungdomar på rätt köl. För att säkerställa Lekos personal en trygg arbetsmiljö, när de 
utför arbete på skolan, så föreslår rektor att Lekos personal kontaktar receptionen 
när de kommer till skolan, så ordnar man med följepersonal. 

2 Analys

3 Slutsats
Rektor har svarat Lekebergs kommunfastigheter och vidtar åtgärder för att Lekos 
personal ska kunna känna sig trygga när de utför arbete på skolan. 

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 2 (2)

Dnr: KUB 19-98

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §11

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§11 - Svar till Lekebergs kommunfastigheter (KUB 19-98)
Ärendebeskrivning

Den 15 februari 2019 inkom till kultur och bildningsnämnden ett brev från Lekebergs 
kommunfastigheter om tillbud och incidenter på Lekebergsskolan 7-9. Brevet har delgetts 
skolans rektor.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut

Kultur och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Brev från Lekebergskommunfastigheter - Tillbud och incidenter på Lekebergsskolan 7-9 - 

(KUB 19-98-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar till Lekebergs kommunfastigheter - (70704)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-19 1 (2)

Dnr: KUB 19-38

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 190119 till 
190311.

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 20190119 till 20190311 har det från skolor/förskolor i Lekebergs 
kommun rapporterats in följande:

Tulpanens skola:

Fyra anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där utredning inletts 
men inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte. 

I ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor bedömt att eleven 
inte blivit utsatt för kränkande behandling. Öppnandet av ärendet anmäldes till 
huvudman 20190115. 

I ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor bedömt att eleven 
har blivit utsatt för kränkande behandling och åtgärdsplan upprättats. 

Hidinge skola 

I ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor bedömt att eleven 
har blivit utsatt för kränkande behandling och åtgärdsplan upprättats. 

Lekebergsskolan 4-6:

En anmälning om kränkning har inkommit till huvudman där en utredning inletts men 
inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte. 

Lekebergsskolan 7-9:

Två anmälning om kränkning har inkommit till huvudman där en utredning inletts 
men inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte. 
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Dnr: KUB 19-38

I tre ärenden har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor bedömt att 
eleven blivit utsatt för kränkande behandling och åtgärdsplan upprättats. Två av 
ärendena anmäldes till huvudman i december 2018.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 20190119 till 20190311.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §13

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§13 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för 
perioden 190119 till 190311. (KUB 19-38)
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 20190119 till 20190311.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Rapportering av kränkande behandling för perioden 20190119-20190311 - 

(70929)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-19)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-18)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-17)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-16)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-14)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-13)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-12)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-11)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-10)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-9)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-8)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-7)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-6)
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Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport från Kultur- 
och bildningsnämnden gällande arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har under hösten -18 genomfört en revision med PWCs hjälp 
för att granska kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering. I revisionsrapporten framkommer inga formella avvikelser men 
däremot ett antal rekommendationer som PWC vill få kommenterat och förslag på 
åtgärder för.

1 Analys, slutsats och förslag på åtgärdsplan
Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom revisionens rekommendationer och 
föreslår följande aktivitetsplan till nämnden för att förbättra det förebyggande 
arbetet mot kränkande behandling och diskriminering:

Korrigerande åtgärd Klart Ansvarig

Tydliggör i delegation att även diskrimineringslagen 
ingår i rektorernas ansvar

Maj-19 Förv.chef

Utveckla rutinerna gällande hantering av kränkningar så 
att status lättare kan följas genom hela ärendegången, 
dvs från anmälan till fastställda kränkningar samt 
statistik kring detta.

Hösten-
19

Verks.utv.

Säkerställ att regelbundna utbildningsinsatser planeras 
och genomförs på ett systematiskt sätt.

Hösten-
19

Förv.chef

Föreslå kommunstyrelsen att revidera handlingsplanen 
mot trakasserier och kränkande särbehandling som 
berör kommunens arbetsgivaransvar

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar svaret gällande revisionsrapporten Kultur- och 
bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering. 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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Sammanfattande bedömning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån sin riskanalys för år 2018 valt att ge-

nomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildningsnämnden arbetar med att 

förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering Följande revisionsfråga 

ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen framgår att rektorernas ansvar och skyldigheter i arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering är tydligt. Det är dock bara nämndens ansvar enligt Skolla-

gens som berörs i nämndens delegationsordning. Utbildningsanordnarens/nämndens an-

svar enligt Diskrimineringslagen berörs ej. 

Nämnden har mål för elevernas trygghet och förvaltningen arbetar med ICDP (vägledande 

samspel) som en grund för sitt trygghetsarbete. Någon specifik utbildning för personalen 

kring arbetet mot kränkningar och diskriminering har inte hållits de senaste åren, vilket 

därför ses som ett utvecklingsområde. På skolorna finns en organisation av funktioner 

som ska stödja rektorerna i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och 

även nätverk inom förvaltningen. Personalomsättning och svårigheter med rekrytering 

bedöms till viss del ha påverkat arbetet de senaste åren. 

Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering. Det varierar dock hur väl de delar som ska ingå beskrivs. Vi 

bedömer att samtliga skolor gör eleverna delaktiga i arbetet med att undersöka risker och 

hinder, exempelvis genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

I arbetet med de årliga planerna mot kränkande behandling och diskriminering följer sko-

lorna en gemensam mall. Det saknas dock stöddokument för framtagandet av planerna, 

vilket vi bedömer bidrar till att planernas olika beståndsdelar behandlas olika ingående. 

Det saknas även ett bedömningsstöd för vad som bör utgöra en signal om kränkning. För 

själva hanteringen av en befarad kränkning, finns en kommungemensam dokumenterad 

och känd rutin. Rapporteringen av signaler om kränkning till nämnden sker, vid tiden för 

intervjuerna, dock inte på ett tillfredställande sätt. Detta har nämnden identifierat och 

förbättringar ska enligt uppgift ske under hösten år 2018, genom nyttjande av ärendehan-

teringssystemet Platina. 

Vi kan konstatera att nämnden följer upp sitt mål kopplat till elevernas trygghet och att 

nämnden följer upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokument-

eras. Skolornas årliga plan mot kränkande behandling bedömer vi även berör Diskrimine-

ringslagens dokumentationskrav. Nämnden behöver dock tydliggöra hur dokumentat-

ionen ska presenteras för att säkerställa att det ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  
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Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området på ett bättre sätt. 

Vårt svar på revisionsfrågan och vår revisionella bedömning är att kultur- och bildnings-

nämnden delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundar sig i bedömningarna av de kontrollmål som ingår i 

granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan och vidare i rapporten. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd 

personal fullgör sina skyldigheter. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förut-

sättningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldig-

heter avseende arbetet med förebyggande åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom 

att varje skolenhet årligen tar fram en plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering. Eleverna är delaktiga i arbe-

tet. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och doku-

menterade rutiner kopplat till arbetet med att förebygga och upp-

täcka, anmäla, utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp krän-

kande behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet 

och till nämnd. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

 

1.2. Rekommendationer 
I granskningen identifierar vi ett antal förbättringsåtgärder som vi till stor del även bedö-

mer har identifierats genom nämndens egen uppföljning och interna kontroll. Utifrån 

våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden: 

 Vi bedömer att rektorerna har givits ansvaret för att fullgöra utbildningsanordna-

rens/nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen. Detta bör därför anges i nämn-

dens delegationsordning. 

 Stödmaterial för framtagandet av planerna mot kränkande behandling och diskrimi-

nering bör fastslås så att innehållet i samtliga planer blir mer likvärdigt, samt att 
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samtliga skolenheters planer fullt ut följer direktiven i Skollagen och Diskriminerings-

lagen. Rutiner för hantering av kränkningar på internet bör även i större utsträckning 

inkluderas i planerna, i de fall detta saknas. 

 Nämnden bör tillse att regelbundna utbildningar gällande kränkande behandling och 

diskriminering genomförs. Ett utbildningsmaterial bör även tas fram som ansvariga 

kan nyttja för utbildning av mentorer och annan personal. Detta bör inkludera stöd för 

att underlätta bedömningen av vad som bör föranleda en signal om kränkning samt 

vägledning och verktyg för att genomföra kartläggningar och analyser.  

 För att säkerställa en korrekt ärendegång bör nämnden se över nuvarande system för 

ärendehantering, som av flera av de intervjuade anses omständligt. Den fortbildning 

som ska ske i programmet Platina i oktober 2018 anser vi bör bidra till en sådan ut-

veckling och det är därför viktigt att nämnden säkerställer att detta implementeras. 

 För att få en bättre uppföljning av trygghetsarbetet behöver nämndens uppföljning av 

statistik, innefatta både signaler om kränkningar och fastställda kränkningar. Minst 

årligen bör nämnden få en sammanställning som visar resultatet både per skolenhets-

nivå samt på förvaltningsnivå nivå. 

Övrigt 

 Kommunstyrelsen bör revidera handlingsplanen mot trakasserier och kränkande sär-

behandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Handlingsplanen bör kom-

pletteras med kommungemensamma riktlinjer för hur kommunens arbetsgivaransvar 

utifrån Diskrimineringslagen ska tillgodoses. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i Skollagen har till syfte att skydda barn och elever 

mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i Diskrimineringslagen och Skollagen 

förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är 

tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva 

åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta in-

nebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 

rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande be-

handling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och 

elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbe-

tet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån ovanstående bakgrund och sin riskana-

lys för år 2018 valt att genomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildnings-

nämnden arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskrimine-

ring. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och bildningsnämnden säkerställt 

att arbetet med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering sker 

på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Diskrimineringslagen, Skollagen (SL), Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimi-

nering och kränkande behandling, Förordning (2006:1083) om barns och elevers delta-

gande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. 

2.4. Kontrollmål 
1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd personal fullgör sina 

skyldigheter. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsättningar för att berörd 

personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet med förebyggande åt-

gärder mot kränkande behandling och diskriminering. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att varje skolenhet 

årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 

Eleverna är delaktiga i arbetet. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumenterade rutiner 

kopplat till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda, doku-

mentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. 
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5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering do-

kumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till nämndens arbete mot kränkande behandling och diskrimine-

ring i grundskolan, med tyngdpunkt i det förebyggande arbetet. Granskningen avser revi-

sionsår 2018. 

För att få en bild av hur arbetet bedrivs på verksamhetsnivå har intervjuer genomförts 

med personal från fyra grundskolor; Hidinge skola, Mullhyttans skola, Lekebergsskolan 

F-6 samt Lekebergsskolan 7-9. 

2.6. Metod 
I granskningen har styrdokument inom området kontrollerats; planer mot kränkande be-

handling och diskriminering, riktlinjer och rutiner, uppföljning av arbetet mot kränkande 

behandling i dokumentation, samt nämndens protokoll för år 2017 och år 2018. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, rektorer vid 

ovan nämnda skolor, kurator samt biträdande rektor vid en av skolorna. Sammanlagt har 

åtta personer intervjuats inom ramen för granskningen. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Nämndens beslut om ansvar 
3.1.1. Iakttagelser 

I respektive skolas plan för att motverka all diskriminering och kränkande behandling 

uppges att det är rektor som tar emot anmälningar samt initierar utredning och beslutar 

om åtgärder i samband med att en elev upplevt sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad 

i verksamheten. När rektor fått kännedom om att en elev upplever sig kränkt anmäler rek-

tor det till huvudmannen.  

Nämndens delegationsordning är senast reviderad 2018-05-15. I tabellen nedanför (1.3) 

redogörs för den delegerade beslutanderätt nämnden beslutat om avseende kränkande be-

handling. 

1.3 Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande be-
handling  
Upprätta plan mot kränkande behandling. Ansvarig för-

skolechef/rek-
tor/bitr. rektor 

6 kap. 8§ skollagen  
 

Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar 

och i förekommande fall vidta åtgärder . 

 

Ansvarig för-

skolechef/rek-

tor/bitr. rektor 

6 kap. 10§ skollagen  

 

 
I intervjuerna framgår att samtliga anser att det är tydligt att ovan nämnda funktioner an-

svarar för arbetet kring kränkande behandling och diskriminering. Vi noterar dock att 

nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen inte finns dokumenterat i nämndens dele-

gationsordning.  

3.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1: Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd perso-

nal fullgör sina skyldigheter. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 

Nämnden har i delegationsordningen beslutat om tjänstepersoners ansvar och skyldig-

heter i arbetet kring kränkande behandling utifrån Skollagens direktiv. Nämndens ansvar 

enligt Diskrimineringslagen ingår dock inte. I intervjuerna framgår att ansvaret både av-

seende kränkning och diskriminering är tydligt delegerat till rektor och detta bör därför 

tydliggöras även i nämndens reglemente. 

3.2. Förutsättningar för arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering 

3.2.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan1 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet utifrån kommunfullmäktiges mål; Lekebergs kommun ger barn 

och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Relaterat till 

                                                             
1 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
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nämndens arbete med trygghet och det främjande och förebyggande arbetet mot krän-

kande behandling, har nämnden bland annat antagit följande mål med tillhörande indika-

torer och målvärden. 

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respek-
tive skolverksamhet  
 

Indikator Utgångsvärde Målvärde 2018 

Andelen elever som känner sig trygga  
 

95% 100% 

Antalet inrapporterade kränkningsärenden uti-
från Skollag 6 kap, 10 §  
 

27 
 

35 

 

Antalet skolverksamheter som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 kap  
 

100% 
 

100% 

I intervjuer uppges att förvaltningen, utifrån ett nämndbeslut sedan några år tillbaka, har 

arbetat med Vägledande samspel, ICDP2. Med bakgrund i detta har det genomförts ut-

bildningar för samtliga pedagoger och skolpersonal i programmet. Vid terminsstart våren 

2018 genomfördes även en temadag med tema ICDP, där skolpersonal samt nämndens 

politiker bjöds in. Ytterligare förvaltningsövergripande utbildning som har koppling till 

arbetet mot kränkande behandling eller diskriminering, har enligt de intervjuade inte ge-

nomförts. 

Kopplat till ICDP finns ett kommungemensamt nätverk kallat Trygghet, normer och vär-

den inklusive ICDP, som en av förvaltningens rektorer tillsammans med specialpedagog 

ansvarar för. Pedagoger från de flesta skolenheterna medverkar tillsammans med kurato-

rer. Lekebergsskolans högstadium har under vårterminen inte haft några representanter 

med i nätverket men det kommer de enligt uppgift ha i fortsättningen. I intervjun anges 

även att det på skolan kommer att startas ett projekt kring rasism och värdegrund. 

ICDP-nätverket träffas tre gånger per termin och uppges i intervju vara ett forum för kun-

skapsinhämtning, samt där skolornas arbete kan diskuteras för att uppnå en större likrikt-

ning och samsyn på frågor som rör trygghetsarbete. Den samlade elevhälsan som finns i 

kommunen uppges också vara ett forum för att främja en samsyn kring kränkande be-

handling och diskriminering på kommunens skolor.  

Vikten av att skapa en grund för likvärdig bedömning mellan skolorna och mellan medar-

betare avseende vad som bör vara en signal om kränkande behandling eller diskrimine-

ring betonas av de intervjuade. Det framhålls att fler kompetensutvecklande insatser rö-

rande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering skulle främja säkerställandet 

av en samsyn inom de olika skolenheterna i kommunen. Flera av de intervjuade uppger 

att det i nuläget kan vara svårt att bedöma om skolorna och medarbetarna har en sådan 

                                                             
2 Programmet Vägledande samspel, ICDP är ett program som syftar till att stödja och främja psykosocial kom-
petens hos personer som ansvarar för barns omsorg, t.ex. personal inom skolan. 
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samsyn, bland annat på grund av att flera av skolorna har haft en relativt hög personalom-

sättning. Även avsaknaden av förvaltningschef och rektor på Hidingeskolan, under vårter-

minen, anges ha påverkat styrning och kontinuitet inom vissa områden.  

I intervjuer framhålls vidare det löpande arbete som genomförs för att ge personalen för-

utsättningar för trygghetsarbetet. Som exempel genomför elevhälsan – kurator, specialpe-

dagog och ibland talpedagog – handledning i ICDP-förhållningssättet varje vecka på 

bland annat på Tulpanens skola och Hidingeskolan. Pedagogerna medverkar på handled-

ningen var tredje vecka och där diskuteras bland annat trygghetsarbetet och hur kränk-

ningar och trakasserier bedöms. Trygghetsarbetet och synen på vad som är en kränkning 

uppges även diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar på samtliga skolor. Just arbetet 

med att skapa en samsyn kring vad en kränkning och diskriminering är, lyfts dock av flera 

intervjuade som ett viktigt utvecklingsområde. Vid vårt besök noterade vi att kommunen i 

sin chefsutbildning erbjuder en kurs som inkluderar jämställdhetsfrågor men detta fram-

kom dock inte i någon av intervjuerna. 

För att främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns så kallade 

trygghetsteam på alla skolor förutom Lekebergsskolan 7-9. Trygghetsteamen består oftast 

av kurator, representanter från lärarkåren och ibland rektor eller biträdande rektor. 

Trygghetsteamen arbetar med att sprida kunskap om skolans värdegrunds- och trygghets-

arbete samt fungerar som ett stöd vid utredningar om kränkande behandling eller diskri-

minering. Trygghetsteamen (eller elevhälsoteamet i Lekebergsskolans fall) har också av 

rektorerna fördelats ansvar för att ta fram underlag till och revidera skolans årliga plan 

mot kränkande behandling och diskriminering. Anledningen till avsaknad av trygghets-

team på Lekebergsskolan 7-9 uppges vara att trygghetsteamets och elevhälsoteamets ar-

bete bedöms gå in i varandra.  

I intervjuerna framgår att det från och med höstterminen år 2018 skapats ett rektorsnät-

verk (team) som ska träffas varannan torsdag. Syftet är enligt uppgift att skapa bättre för-

utsättningar för en bättre samordning och kollegialt utbyte kring olika gemensamma frå-

gor, bland annat elevhälsa och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.  

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsätt-

ningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet 

med förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål beslutat om ett eget mål som innefattar 

arbetet mot kränkande behandling, vilket är positivt. 

Vi bedömer att det inom förvaltningen har skapats en tydlig organisation med stödfunk-

tioner som är behjälpliga i trygghetsarbetet. Vi noterar samtidigt att några skolor, på 

grund av svårighet med rekrytering, saknar de funktioner som i normalfallet arbetar dessa 

frågor.  

Utbildning har skett i det förhållningssätt som ska prägla skolornas trygghetsarbete, 

ICDP. Trygghetsteam/elevhälsoteam stöttar löpande pedagogerna i trygghetsarbetet, 
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bland annat genom regelbundna handledningsträffar, där ICDP och övrigt trygghetsar-

bete diskuteras. Trygghetsarbetet är även ett återkommande tema på arbetsplatsträffar 

och på den samlade elevhälsans möten. Som helhet bedömer vi att detta arbete är positivt 

men bedömer att det är viktigt att nämnden fortsatt arbetar för att säkerställa kontinuitet 

och samordning i arbetet, där tillskapandet av ett nätverk för rektorerna bedöms ge bättre 

förutsättningar för detta.  

Vi bedömer också att ovan nämnda delar främst berör det främjande arbetet och att det 

finns ett tydligt behov av att arbeta med utbildningsinsatser kring det förebyggande arbe-

tet relaterat till kränkande behandling och framför allt diskriminering. Vi ser även en ut-

vecklingspotential kring hur nämnden säkerställer en samsyn i bedömningar om vad som 

bör vara en signal om kränkning, både mellan skolorna och bland personalen inom re-

spektive skolenhet. Att skapa möjligheter för en sådan samsyn kan exempelvis ske genom 

förvaltningsgemensamma utbildningar, där praktiska exempel från bedömningar berörs. 

För att minska sårbarheten kring kompetensen bör utbildningarna även kompletteras 

med utbildningsmaterial som personalen i verksamheterna kan nyttja över tid. 

3.3. Planer mot diskriminering och kränkande be-
handling i verksamheterna  

3.3.1. Iakttagelser 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas årligen för respektive 

skolenhet i kommunen. På fyra av kommunens fem grundskolor görs planerna på läsårs-

basis, medan Lekebergsskolan 7-9 upprättar sin plan per kalenderår.  

I tabellen nedan (1.4) redogörs för innehållet i respektive skolenhets årliga plan. Tabellen 

har endast tagit hänsyn till om respektive område är inkluderat i planen och inte till det 

kvalitativa innehållet.3   

1.4 Hidinge Lekeberg 4-6 

& Tränings-

skola 1-9 

Lekeberg 7-9 Mullhyttan Tulpanen 

Plan har 

upprättats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kartlägg-

ning har ge-

nomförts 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Analys har 

genomförts 

 

Ja. Redogö-

relse finns om 

att analys ge-

nomförts men 

inte vad ana-

lysen innehål-

ler. 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts enligt 

modellen ”Pyrami-

den” men inte vad 

analysen innehål-

ler. 

 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts genom 

analys av förra 

årets kränkningar, 

vilken bl.a. visar 

att sociala medier 

varit inblandade i 

många av fallen. 

Ja. Redogörelse 

finns om att 

analys genom-

förts. Förra årets 

trygghetsenkät 

visar bl.a. att 

vissa elever upp-

levde att de inte 

blev tagna på 

allvar. 

Delvis. Redo-

görelse finns 

om att utvär-

dering genom-

förts av resul-

tat av trivsel- 

och trygghets-

enkäter som 

skickas ut till 

klasslärare, 

och att resul-

tatet av utvär-

deringarna 

                                                             
3 Skolverkets hemsida, Kontrollpunkterna utgår ifrån Skolverkets rekommendationer om innehåll i plan mot 
kränkande behandling. 
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sammanställs 

och används 

vid revidering. 

Mål har for-

mulerats 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärder 

har formu-

lerats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering 

har genom-

förts 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjolå-

rets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja, men resultatet 

av utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras 

knapphändigt. 

(Revisionen har 

tagit del av planen 

för läsår 

2017/2018) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen av 

fjolårets plan pre-

senteras. (Revis-

ionen har tagit del 

av planen för ka-

lenderår 2018.) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras.  

(Revisionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjol-

årets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av 

planen för 

läsår 

2018/2019.) 

Plan inne-

håller ruti-

ner  

Ja. Ja. Något kortfat-

tat. 

Ja. Ja. Ja. 

Samtliga skolor har upprättat planer där mål och åtgärder har formulerats. Planerna är 

likartade i sin utformning och utgår från den mall som enligt uppgift i intervju togs fram 

efter en kommungemensam kartläggning som gjordes år 2015. Samtliga planer följer 

samma upplägg men är olika omfattande. Störst skillnad i planerna är det gällande ana-

lysdelen, där vissa planer innehåller information kring hur analys har genomförts och vad 

den resulterat i, medan det i andra planer endast redogörs för att analys eller utvärdering 

har gjorts. Kränkningar på sociala medier omnämns endast i planen för Lekebergsskolan 

7-9. Vi kan även konstatera att det bara är Lekebergsskolan 7-9 som på något sätt gör en 

redovisning av sin process kopplat till Diskrimineringslagens direktiv om aktiva åtgärder. 

Planen innehåller ett årshjul som på övergripande nivå anger hur arbetet ska gå till. 

I intervjuer framgår att det inte finns något ytterligare stöd för utformning och författande 

av planen. Föregående års plan används som utgångspunkt och revideras utifrån de utvär-

deringar och analyser som gjorts under året.  

Samtliga skolor arbetar med att göra planen känd för elever och pedagoger, bland annat 

på klassråd, arbetsplatsträffar och handledningsmöten med trygghetsteam. Enligt uppgif-

ter i intervju varierar de olika skolornas arbete med att göra planen känd för vårdnadsha-

vare. I flera av skolorna framhålls att planen diskuteras på terminens första föräldramöte 

samt på utvecklingssamtal.  

När det gäller arbetet med att göra eleverna delaktiga i trygghetsarbetet och framtagandet 

av den årliga planen, nämner de intervjuade flera olika exempel såsom trygghetsenkäter, 

klassråd, elevråd och trygghetsvandringar. Samtliga intervjuade anger att det utifrån ak-

tuell plan bedrivs ett aktivt arbete mot kränkningar och diskrimineringar. 

3.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att 

varje enhet årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskri-

minering. Barn och elever är delaktiga i arbetet. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 
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Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering, men att det varierar i hur väl de delar som ska ingå beskrivs. 

Vi anser att delar i vissa planer behöver utvecklas, främst kring; hur analys genomförts 

och vad den resulterat i, arbetet rörande kränkningar på internet (i sociala medier) samt 

hur Diskrimineringslagens krav tillgodoses. 

Vi bedömer att samtliga skolor på något sätt gör eleverna delaktiga i arbetet med att un-

dersöka risker och hinder, till exempel genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

3.4. Riktlinjer och rutiner kopplat till arbetet med 
aktiva åtgärder  

3.4.1. Iakttagelser 

De upprättade planerna för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på sko-

lenheterna följer som tidigare nämnts samma upplägg. Förutom den befintliga strukturen 

och rubriksättningen i planerna finns inget ytterligare stöddokument för författandet av 

planerna. I intervjuer uppges att trygghetsteamen diskuterar utformandet av planerna 

grundligt vid revidering, samt att pedagoger på respektive skolenhet är delaktiga i arbetet 

med att revidera planerna. Detta sker till exempel genom diskussion på arbetsplatsträffar, 

efter vilka synpunkter på planen skickas till trygghetsteamet för beaktande. Det framhålls 

också att arbetet genomförs med stöd av det material som Skolverket tillhandahåller. 

Planen mot kränkande behandling ska enligt Skolverket innehålla: 

 En översikt över de mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet, 

 En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra en kränkning, 

 En redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra 

under det kommande året, 

 En redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts. 

I planen ska det också anges vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs, 

samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolverket framhåller att planen också 

bör innehålla: 

 Vilka rutiner verksamheten har för akuta situationer, 

 En redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet4. 

I samtliga planer beskrivs rutiner för aktiva åtgärder samt akuta situationer. Ärende-

gången beskrivs olika ingående i de olika planerna men samtliga specificerar ansvariga 

funktioner. Samtliga skolor använder sig av en dokumenterad kommungemensam rutin 

vid befarad kränkning, där ärendegången samt vilka kommungemensamma blanketter 

som ska fyllas i specificeras. Den kommungemensamma rutinen finns bifogad endast i 

Mullhyttans plan men är enligt intervjuer känd och används i samtliga skolor. 

I nuläget fylls blanketter om kränkande behandling och trakasserier i för hand och levere-

ras till nämnd via utredningssekreterare tillika nämndsekreterare per post eller genom att 

rektor personligen levererar blanketten. Blanketten Utredning och beslut i ärende om 

kränkande behandling eller trakasserier (KUB 22), används vid utredning och ärendet 

                                                             
4 Skolverkets hemsida, Åtgärder mot kränkande behandling. 
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anmäls till nämnd genom en kopia av blanketten. I intervjuer framkommer att nuvarande 

ärendegång upplevs omständlig men att ärenden som pågår rapporteras till nämnd. Det 

framgår även att det finns fall då en signal om kränkning inte anmälts och att det inte all-

tid rapporteras när ett ärende avslutats. I intervjuer uppges också att kommunens ärende-

hanteringssystem Platina, ska börja användas för rapportering av ärenden om kränkande 

behandling och diskriminering . Samtliga intervjuade uttrycker att det finns ett stort be-

hov av kompetensutveckling kring användningen av systemet. En sådan kompetensut-

veckling är planerad att genomföras i oktober 2018. Bristerna i det nuvarande systemet 

finns även dokumenterade i uppföljningen av 2017 års internkontrollplan5. 

Som nämnts i stycke 3.1.1 ovan framgår det att det utöver grundmallen och föregående års 

plan, som används av respektive skolenhet för att ta fram en ny plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering, saknas ytterligare stöd för arbetet med och förfat-

tande av planen. Det inbegriper då t.ex. en närmare vägledning om hur kartläggningar och 

analyser kan genomföras samt riktlinjer för hur de nya direktiven i Diskrimineringslagen 

från år 2017 ska tillgodoses6. Ett sådant dokumenterat stöd med just diskriminerings-

grunderna efterfrågas av flertalet av de intervjuade. Flera intervjuade uppger att diskrimi-

neringsgrunderna förvisso integreras i allt trygghetsarbete men att hanteringen kan tyd-

liggöras för att fullt ut följa Diskrimineringslagens direktiv rörande aktiva åtgärder med 

fokus på utbildningsanordnarens ansvar.  

I granskningen har vi tagit del av ett kommungemensamt dokument rörande trakasserier, 

Lekebergs kommuns handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, (ej 

daterad). Handlingsplanen tydliggör att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund 

av kön, sexuell läggning, ålder, anställningsform, funktionshinder, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning ej tolereras. Vi noterar att handlingsplanen bland annat 

refererar till Jämställdhetslagen som ersattes av Diskrimineringslagen år 2009. 

3.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumente-

rade rutiner kopplade till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åt-

gärda, dokumentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att samtliga skolenheter arbetar efter en gemensam struktur vid framta-

gandet av planer mot kränkande behandling och diskriminering. Vi konstaterar samtidigt 

att det inte finns ytterligare stöddokument för framtagandet av planer, vilket riskerar leda 

till att de olika delarna i respektive plan behandlas olika ingående. Sådana olikheter kan 

ses i nuvarande planer, till exempel i avsnittet gällande analys. Stöd för att kunna bedöma 

vad som ska leda till en signal om kränkning skulle också underlätta arbetet och främja en 

samsyn mellan skolenheter och medarbetare. 

Vi konstaterar vidare att det finns en kommungemensam dokumenterad och känd rutin 

för handläggning av befarad kränkning. Vi ser samtidigt att det nuvarande arbetssättet 

med att rapportera ärenden manuellt riskerar leda till att inte samtliga ärenden rapporte-

                                                             
5 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06, §7. 
6 Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller olika former av stöd för detta arbete t.ex. den så kallade 
HUS-modellen. 
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ras avslutade. Nuvarande arbetssätt saknar en kontrollfunktion, utöver rektor, för att sä-

kerställa att avslutade ärenden rapporteras till nämnd. Vi ser positivt på kompetensut-

vecklingen, gällande Platina-systemet, som ska genomföras i oktober 2018 och anser att 

det bör underlätta ärendegången och möjligheterna att säkerställa att ärenden behandlas 

på tilltänkt sätt. 

Vi noterar att det på kommunövergripande nivå tagits fram en handlingsplan mot trakas-

serier och kränkande särbehandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Vi kan 

konstatera att planen är i behov av revidering och bör anpassas till de förändringar i Dis-

krimineringslagen som trädde i kraft år 2017.  

3.5. Dokumentation och uppföljning 
3.5.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan7 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet. Målen har indikatorer och målvärden och följs upp vid del- och 

helårsrapportering. Efter kontroll av 2017 års protokoll framgår att det, i enlighet med vad 

som specificeras i nämndens delegationsordning, årligen sker en uppföljning av samtliga 

skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering8. 

I stycke 3.3.1 ovan har vi konstaterat att samtliga kontrollerade skolor har en plan mot 

kränkande behandling, i enlighet med Skollagen Kap 6, §8. Diskrimineringslagen anger 

sedan år 2017 att utbildningsanordnaren varje år skriftligen ska dokumentera arbetet med 

aktiva åtgärder. Detta innebär bland annat att: 

 en redogörelse för alla delar av arbetet med aktiva åtgärder, både främjande och 

förebyggande. 

 en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras. 

 samt en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med elever och anställda.  

Kring ovanstående delar visar vår kontroll av planerna att de innehåller rubriker som 

skapar förutsättningar för att tillgodose Diskrimineringslagens direktiv. Som tidigare an-

givits varierar det dock i vilken utsträckning det framgår hur kartläggning och analyser 

har genomförts. I intervjuerna framgår även att det finns behov av att tydliggöra hur sko-

lorna ska arbeta med kravet på dokumentation för att säkerställa att det sker på ett ända-

målsenligt sätt. 

Efter kontroll av 2018 års protokoll konstateras att rapportering av kränkande behandling 

och trakasserier redovisas som en stående punkt vid nämndsmöten. Vidare framgår av 

nämndprotokoll9 att nämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande be-

handling och trakasserier. Liksom vid genomförda intervjuer framkommer det i uppfölj-

ningen av 2017 års internkontrollplan, att systemet gällande anmälan om kränkande be-

handling är omständligt och riskerar leda till att ärenden inte anmäls, dokumenteras, följs 

upp och rapporteras. Nämnden beslutade vid rapporteringen av uppföljningen att utreda 

                                                             
7 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
8 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2017-11-07. 
9 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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hur systemet kan förenklas10. Som tidigare nämnts ska fortbildning i ärendesystemet Pla-

tina genomföras i oktober 2018. 

Enligt kultur- och bildningsnämndens årsredovisning 2017 anmäldes under år 2017, 34 

stycken kränkningsärenden i kommunen. I intervjuer framkommer en osäkerhet kring om 

statistiken rör antalet inrapporterade signaler om kränkningar eller om det gäller antalet 

fastslagna kränkningar. Det framgår även att statistiken inte sammanställs per skolenhet 

utan att det endast sker på förvaltningsnivå. 

3.5.2. Bedömning 

Kontrollmål 5: Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och dis-

kriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi kan konstatera att nämnden har mål för området som följs upp och att nämnden följer 

upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras. Vår bedöm-

ning är att skolornas årliga plan mot kränkande behandling även berör Diskrimineringsla-

gens dokumentationskrav. Vi bedömer dock att nämnden behöver tydliggöra hur doku-

mentationen ska presenteras för att säkerställa att ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  

Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området. 

I uppföljningen av 2017 års internkontrollplan identifieras ett utvecklingsbehov gällande 

systemet för rapportering, vilket vi ser påbörjas i och med den fortbildning som ska ge-

nomföras i oktober 2018 gällande ärendesystemet Platina. Det är viktigt att nämnden sä-

kerställer att användningen av Platina implementeras fullt ut, då vi bedömer att det finns 

tydliga brister i nuvarande hantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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Protokoll 2019-03-18

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §14

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 2019-03-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum för överklagan 2019-03-19 till och med 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-03-18

Justerare signatur

§14 - Information - Arbetsmiljöplan 2019 (KUB 19-40)
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar kring uppföljningen av Arbetsmiljöplan 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11.20

Sammanträdet återupptas kl. 11.28.

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljölan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden - (KUB 19-40-1)
 Arbetsmiljöplan - läget 3 mars - (70617)
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Arbetsmiljöplan 2019

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

2 Arbetsmiljöplan.........................................................................................................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.

Status 2019-03-03

Utifrån nedan arbetsmiljöplan så kan följande lägesrapport redovisas:

 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”

 Implementering påbörjad av en enkel indikatormetod gällande 
”upplevd oro/stress/arbetsbelastning” hos varje 
verksamhetsansvarig (den s.k. ”piltavlan”).

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

Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppfölj
ning

Ansva
rig

Geno
mförd 
datu
m

Arbets-
belastning 
personal,chef
er

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT. 
Bearbetning av 
medarbetarenkäten, 
samordna och 
utveckla 
förvaltningens 
gemensamma
administration, 
införande av nya 
arbetssätt 
(digitalisering etc)

Löpand
e

Progno
s-
rapport
er,Kubs
amoch 
Nämnd
-möten

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19

Behållaoch 
rekrytera 
personal-
Personal och 
Chefer

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag -
 APTAnalysera 
medarbetarenkäten 
som används 
strategiskt Identifiera 
goda resultat 
(såsomSKLs Öppna 
jämförelser) och 
attraktiva 
förutsättningar som 
används 
strategisktUtforma 
gemensamma 
frågeställningar som 
används vid samtal 
vid 
uppsägningar,samma
nställs och analyseras

Löpand
e

Vid 
progno
s-
tillfälle
na

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19

Den psykiska 
miljön, ohälsa 
och stress för 
personal och 
chefer

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal -
 arbetslag - APT
Bearbetning av 
medarbetarenkäten 
Företagshälsovård

Löpand
e

Vid 
progno
s-
tillfälle
na

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19
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Problem

Bedömni
ng 
(allvarlig/
mindre 
allvarlig)

Åtgärd Tidplan Uppfölj
ning

Ansva
rig

Geno
mförd 
datu
m

Sjukfrånvaro, 
personal och 
chefer

Mindre 
allvarlig

Följa och analysera 
sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt 
per chefs 
ansvarsområde 
förrelevanta åtgärder 
Företagshälsovård

Löpand
e

Vid 
progno
s-
tillfälle
na

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19

Den fysiska 
miljön, 
lokalbrist ljud- 
och 
bullernivåer

Mindre 
allvarlig

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

Löpand
e

Vid 
progno
s-
tillfälle
na

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19

Tillbud och 
olyckshändels
er

Mindre 
allvarlig

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

Löpand
e

Vid 
progno
s-
tillfälle
na

Chefe
r KUB

Jan-
dec -
19
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Sida 1

E-postformulär

 

 
 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Behöver klaga på fritids på Tulpanens skola avd Asken. Att ens barn dag ut ska bli slagen. Sedan tar man det
med personal och inget händer. Lärare i skolan säger att de inte har något med fritids att göra. Vårat barn
kommer hem med blåmärken pga slag på ryggen. Vart är personalen och vad har de för arbetsuppgifter?
 Vad blir nästa steg? Hur går vi vidare vad gör ledning? Politiken? Är detta en trygg plats för barnen? En annan
grej som verkar helt normal är att mitt barn blev hotad av en annan elev som även ritade vapen som denne
skulle döda mitt barn med. Personal såg detta och det som då hände var att eleven fick kasta ritningen. Men
ingen återkoppling till oss föräldrar. Kan fortsätta hur länge som helst.
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