
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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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
 Tjänsteskrivelse - Kulturpristagare 2019
 Nominering av kulturpristagare 2019 - Dag Stranneby
 Nominering av Kulturpristagare - Ingrid Thorin
 Tidigare års Kulturpistagare 2000-2018
 Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2018
 §2 KUB-AU Kulturpristagare 2019
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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
 Nominering av Ungdomsledarpristagare - Kim Palmroth
 Nominering av ungdomsledarpristagare - Jenny Törebrand och Caroline Wijk
 Nominering av ungdomsledarpristagare - Jens Berisson, Dennis Karlberg, Jens Höglund, 

Daniel Lindberg
 Nominering av ungdomsledarpristagare - komplettering av nominering
 Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2018
 Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2018
 §3 KUB-AU Tjänsteskrivelse – Ungdomsledarpris 2019
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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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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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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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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
 Medborgarförslag om porrfilter i skolan
 §3 KF Medborgarförslag angående porrfilter i skolan
 §10 KUB-AU Medborgarförslag om porrfilter i skolan
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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

11 – Samråd för Detaljplan för fastighet 
Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (södra Lanna) 
(KUB 19-129)

Föredragande Anna Windal 15:05

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig gällande samrådshandlingar för 
detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl.
(södra Lanna). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och 
väg 204 i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus i 
anslutning till den föreslagna vägen.

Kultur- och bildningsnämnden ser positivt på att det skapas en gång- och cykelförbindelse mellan 
väg 566 och väg 204 och förutsätter att det i samband med utbyggnaden av planen skapas passager 
för oskyddade trafikanter över både väg 566 och väg 204 i anslutning till den nya gång- och 
cykelbanan och att dessa precis som planbeskrivningen anger utformas med höga krav på 
trafiksäkerhet. Närheten till Hidingeskola och till Bestarena medför att en hög andel barn och unga 
kommer ges möjlighet att använda den nya förbindelsen för att ta sig till och från skolan samt för 
att utöva fritidsaktiviteter. Den nya gång- och cykelvägen ökar även tillgängligheten och 
möjligheten att resa kollektivt till och från området eftersom den avses knytas samman med 
busshållplatsen och pendlarparkeringen vid Hagakorset.

Kultur- och bildningsnämnden önskar även att områden med bestämmelse B(bostäder) utökas med 
planbestämmelse som även tillåter förskoleverksamhet. Även andra bestämmelser kanske skulle 
kunna vara aktuella med tanke på byggrättens strategiska läge i området.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. ställer sig bakom synpunkterna för samrådet gällande detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 
m.fl. (södra Lanna)

2. överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden. 

Beslutsunderlag
 Samrådshandling - Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling - Försättsbrev för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling - Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling - Planbeskrivning för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling - Plankarta för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling - Fastighetsförteckning för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
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Kallelse 2019-03-26

 Samrådshandling - Samrådsredogörelse för detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Samrådshandling Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. - Behovsbedömning
 §12 KUB-AU Samråd - Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl
 Yttrande - Samråd för Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (södra Lanna)
 Tjänsteskrivelse - Samråd för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl (södra Lanna)
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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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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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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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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
 VB: Lekebergsskolan vs Lekebergs kulturmiljöprogram (1/2)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Synpunkt på fritids Tulpanens skola, avd. 

Asken
 Tjänsteanteckning Tulpanen
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare angående bibliotekets öppettider
 Svar på fråga kring bibliotekets öppettider
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17 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar perioden 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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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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 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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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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