
Kallelse 2017-02-07

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga
Åsa Ek, Revisor
Gustav Olofsson
Kjell Edlund (S)
Birgitta Hultin, Revisor
Agneta Birgersson, rektor
Bo Grimsell, revisor
Gordana Sutic, utredningssekreterare
Wendla Thorstensson (C)
Thord Johansson, Revisor
Anette Larslin, rektor Mullhyttans skola
Tommy Gustafsson, revisor
Linda Calson, personalsekreterare
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Ankica Lucic, IFO-chef
Anna Bilock, Ekonomichef
Ewa Möller, Förskolechef
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Jan Hörman
Anna Theodossiou, Utredningssekreterare
Lennart M Pettersson (S)
Jette Bergström (S)
Berth Falk (S)

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.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
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Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  
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2 – Intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden 2017 
(KUB 16-617)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa 
en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas 
av granskningen under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en 
bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och 
där eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Kontrollplanen ska antas inför varje år. 
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska årligen redovisas till nämnd i samband med 
bokslut

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskerivelse - Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2017
 Intern kontroll kultur- och bildningsnämnden
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3 – Uppföljning av kultur- och 
bildningsnämndens intern kontrollplan 
2016 
(KUB 15-498)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontrollplan och resultatet visar på 
att en övergripande del av de kontrollerande rutinerna fungerar. Några av de rutiner som togs med 
i kontrollplanen hade bristande kontrollmoment varför de kommer att tas med även i 
internkontrollplanen för 2017 för att förbättra kontrollmomenten. Ett fåtal rutiner kan sägas ha 
fungerat mindre tillfredsställande.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2016
 Intern kontrollplan för 2016
 Uppföljning - Rapport av sjukfrånvaro i självservice
 Uppföljning -  Alla fakturor ska vara betalda innan förfallodag
 Uppföljning - Rapportera delegationsärenden till nämnd
 Uppföljning - Bevaka uppsägningstider för avtal
 Uppföljning - Introduktion av chefer om intern kontroll och om antagen internkontrollplan
 Uppföljning - Rapportering av trakasserier (elever)
 Uppföljning av intern kontrollplan 2016
 Uppföljning - Uppdatering av samtliga rutiner och dokument utifrån fastställd 

internkontrollplan
 Uppföljning - Kontrollera att ogiltig frånvaro gällande elever rapporteras
 Uppföljning - Kontrollera att föreningsbidrag anmäls upp som delegationsärenden
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4 – Årsredovisning för Kultur- och 
bildningsnämnden 2016 
(KUB 16-619)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ledningsgrupp, verksamheter och stödfunktioner format en 
årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för hela ansvarsområdet inom 
förskola, skola och utbildning samt kultur- och fritid för 2016.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner årsredovisningen för Kultur- och bildningsnämnden 2016 
Lekebergs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Kultur- och bildningsnämnden 2016
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5 – Beslutsattestanter för kultur- och 
bildningsnämnden 2017 
(KUB 17-39)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tagit fram en lista över aktuella beslutsattestanter och ersättare för 
kultur- och bildningsnämnden för 2017.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för kultur- och 
bildningsnämnden 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kultur- och bildningsnämnden 2017
 Beslutsattestanter 2017
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6 – Läsårsförläggning 2017/2018 
(KUB 16-721)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt skolförordningen 3:2-3 ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- 
och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska 
börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut ska beslutas av 
huvudmannen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar läsårsförläggningen 2017/2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Läsårsförläggning 2017/2018
 Läsårsförläggning 2017 2018
 Läsårsförläggning 2017 2018 Personal
 Läsårsförläggning 2017 2018 Elever

Sida 8 av 98



Kallelse 2017-02-07

7 – Revidering av innehållet i 
kulturskoleverksamheten 
(KUB 16-742)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Att erbjuda en hel och samlad kulturskoleverksamhet är en förutsättning för samarbete över 
kulturuttryck, musikgenrer och samverkan med andra aktörer som t.ex. förskola och skola. 
Möjligheten för Lekebergs barn och unga att även kunna välja att spela elgitarr, elbas och slagverk 
på en kommunal kulturskola är därför viktigt.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att revidera innehållet i verksamheten från och med 
höstterminen 2017 genom att möjliggöra för eleverna att även kunna välja att söka/spela elgitarr, 
elbas och slagverk på kommunala kulturskolan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av innehållet i kulturskoleverksamheten
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8 – Revidering av kulturindikatorer 2017 
(KUB 17-20)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kultur och fritids indikatorer för 2017 avseende kultur-/fritidsaktiviteter och biblioteket behöver 
ändras utifrån nuvärde, ombyggnation och flytt samtidigt som indikatorn för kultur och läslust i 
förskola/skola behöver revideras utifrån nuvärde och faktiska förutsättningar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att revidera MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 enligt 
förslag i handlingarna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kulturindikatorer 2017
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9 – Revidering av delegationsordning 
(KUB 16-349)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Efter antagandet av delegationsordningen för 2017 framkom att förtydliganden behövdes på ett 
fåtal ställen. Delegationsordningen har inte ändrats som sådan utan tillägg i kommentarerna har 
gjorts samt omformulering i § 45 för en mer likaställd formulering.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden föreslås anta förslaget till revidering av delegationsordningen för 
2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordningen
 Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2017, fastställd 170207
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10 – Presentation biträdande rektor och 
verksamhet 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Tomas Andersson kommer och presenterar sig samt informerar om sitt arbete.

Beslutsunderlag
 Tomt A4 för antekningar på infopunkter
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11 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Delegationsbeslut

 KUB 17-67-3 - Delegationsbeslut -  inackorderingsbidrag
 KUB 16-600-1 - Delegationsbeslut - Överenskommelse Riseberga amfiteater
 KUB 16-728-2 - Delegationsbeslut - Beslut inköp av skoter
 KUB 16-731-2 - Beslut om bidrag för LAN
 KUB 16-749-2 - Delegationsbeslut inackorderingsbidrag
 KUB 16-722-5 - Delegationsbeslut inackorderingsbidrag
 KUB 16-688-6 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande efter ansökan av 

den anställde
 KUB 16-688-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-7 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet längre än tre 

månader i sträck
 KUB 16-688-8 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 16-688-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om ledighet med bibehållna 

löneförmåner enligt lagen om facklig förtroendeman
 KUB 16-688-13 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön
 KUB 16-688-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön
 KUB 16-688-14 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-17 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-16 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-15 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde samt ev. förkortning av uppsägningstiden
 KUB 16-688-19 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut att barn ska erbjudas förskola pga 

särskilt behov, utökad tid.
 KUB 16-620-5 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 16-688-20 - Anmälan av delegationsbeslut - Förläggning av vistelsetid i förskola
 KUB 16-688-21 - Anmälan av delegationsbeslut - Förläggning av vistelsetid i förskola
 KUB 16-688-22 - Anmälan av delegationsbeslut - Egen uppsägning
 KUB 16-688-23 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning
 KUB 16-688-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Förläggning av vistelsetid i förskola
 KUB 16-688-25 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om plats i fritidshem
 KUB 17-65-2 - Beslut gällande ansökan om arrangörsbidrag till Samarbetsprojekt 

amatörteater  2017

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.
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12 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier 
(KUB 16-634)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier. Rapporteringen ha under denna period även skett löpande till kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden 161206-170107

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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13 – Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden november 2016-januari 2017 
(KUB 17-50)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till nämnden, 
enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15. För perioden november 2016-januari 
2017 har inga rapporter gällande ogiltig frånvaro inkommit.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden november 
2016-januari 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden november 2016-januari 

2017
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14 – Anmälningar för kännedom 
Lista på meddelanden

 KUB 16-423-13 - KF §96/2016 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2016

 KUB 16-560-6 - Expediering KF §88/2016 - Prognosrapport 3 2016 för Lekebergs kommun
 KUB 16-712-1 - Insändare Badminton (NA 161125)
 KUB 16-712-2 - Svar - Insändare Badminton (NA 161201)
 KS 16-174-4 - Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-11-16
 KUB 16-228-15 - Avgörande från förvaltningsrätten
 13KUB171-6 - Redovisning gällande KomTek från Lekebergs kommun - Vad har 

statsbidraget investerats i under dessa tre år, 2014-2016?
 KUB 17-30-1 - Synpunkt gällande brist på nattomsorg eller omsorg på obekväma tider
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15 – Ledamotsinitiativ 
(KUB 17-41)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ledamotsinitiativ som väcktes på nämnden 161206

Beslutsunderlag
 Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens skola
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16 – Lokaler förskola och skola 
(KUB 17-74)

Föredragande  

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
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17 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  

Beslutsunderlag
 Tomt A4 för antekningar på infopunkter
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Intern kontrollplan för kultur- 
och bildningsnämnden 2017
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Dnr: KUB 16-617

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel 
får allvarliga konsekvenser ska prioriteras.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Intern kontroll kultur- och bildningsnämnden
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Lekebergs intern kontrollarbete ..........................................................................................................................................................................................3
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Intern kontrollplan 2017......................................................................................................................................................................................................5

Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp) ............................................................................................................................................5
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Verksamhet ..................................................................................................................................................................................................................................7
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Lekebergs intern kontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin 
intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Intern kontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

Riskbedömnings matris

Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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Intern kontrollplan 2017
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Kontroll av att beslut 
på delegation 
rapporteras till 
nämnd

Utredningssekreterare Slumpvis kontroll av ett antal 
delegationspunkter

2 ggr/år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Hög risk

Risk- och sårbarhet Handlingsplanerna 
för risk- och 
sårbarhet

Säkerhetsstrateg Kontroll av att 
handlingsplanerna är 
uppdaterade och efterlevs

1 gång per år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Medelhög 
risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 ggr/år Nämnd/KUB Hög risk

Kontroll av sekretess i 
Platina

Loggning av ärenden 
i Platina

Utredningssekreterare Kontrollera ett antal slumpvisa 
sekretssärenden i Platina och 
vilka som varit inne i ärendet. 

1 ggr/mån 1 
ggr/kvartal

Administrativ 
chef 

Måttlig 
risk

Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Ekonomi Två gånger om året 
kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

2 gånger per 
år

Förvaltningsch
ef

Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Bevaka uppsägningstider 
för avtal

Granska att avtal får 
påminnelse i ärende 
systemet. 

Utredningssekreterare Samtliga avtal som registreras 
läggs med en påminnelse i 
diariesystemet som skickar 
mail till ansvarig tjänsteperson 
tre månader innan avtalet 
löper ut.

Löpande Förvaltningsch
ef

Allvarlig

Personal
Vid frånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Frånvaro rapporteras 
in i självservice 
utifrån rutin på 
arbetsplatsen

Varje chef Kontroll att man följt rutinen 
samt att all frånvaro har lagts 
in i systemet.

Februari och 
november

Förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Verksamhet
Rapportering av 
trakasserier (elever/barn) 

Kontrollera att alla 
anmälda trakasserier 
gällande elever 
innehåller en 
åtgärdsplan.

Förvaltningschef Rektorer rapporterar löpande 
till förvaltningschef och 
utredningssekreterare

Löpande Sammanställni
ng till au 
respektive 
nämnd

Hög risk

Sida 28 av 98



2017-02-22 8 (8)

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Rapportering av 
ogiltig/giltig frånvaro 
(elever) (20%)

Kontrollera att 
ogiltig/giltig frånvaro 
gällande elever 
rapporteras.

Förvaltningschef Rektorer rapporterar löpande 
till 
förvaltningschef/utredningsse
kreterare

Löpande Sammanställni
ng till au och 
nämnd

Hög risk

Konstnärlig utsmyckning 
d.v.s. inköp av bild- och 
formkonst

Kontrollera att rutin 
för konstnärlig 
utsmyckning vid ny-
/ombyggnationer 
fungerar vad gäller 
t.ex. tidsplan och 
budget/1%-regeln.

Kultur- och 
fritidschefen

Utredningssekreterare skickar 
påminnelsemail till ansvarig 
handläggare.

Två ggr/år Förvaltningsch
ef

Medelhög 
risk
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Dnr: KUB 15-498

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av kultur- och 
bildningsnämndens intern kontrollplan 2016 
   

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. 

En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontrollplan och resultatet visar på 
att en övergripande del av de kontrollerande rutinerna fungerar. Några av de rutiner 
som togs med i kontrollplanen hade bristande kontrollmoment varför de kommer att 
tas med även i internkontrollplanen för 2017 för att förbättra kontrollmomenten. Ett 
fåtal rutiner kan sägas ha fungerat mindre tillfredsställande. 

Avvikelser vid intern kontroll
Uppföljningen av den interna kontrollen för 2016 har visat på brister kring 
uppföljningen av sjukfrånvaro i självservice där återkoppling till förvaltningschef 
saknas. En åtgärd är att rapportering av frånvaro tas med till en interna 
kontrollplanen för 2017. Detta för att utforma ett löpande och likvärdigt 
tillvägagångssätt i verksamheterna.  

Arbetet med det övergripande systematiska kvalitetsarbetet har pågått under året. 
Arbetet har inneburit att rutinen ”Introduktion av chefer om intern kontroll och om 
antagen internkontrollplan” inte fungerat tillfredsställande. En implementering har 
påbörjats under 2016 kring att bättre medvetandegöra den interna kontrollplanen 
hos ledningsgruppen. Av samma anledning har inte heller rutinen ”Uppdatering av 
samtliga rutiner och dokument utifrån fastställd internkontrollplan” genomförts fullt 
ut. Arbetet med att förbättra rutinerna kring dessa två rutiner pågår löpande och 
ingår det övergripande systematiska kvalitetsarbetet.

För rutinen ”Bevaka uppsägningstider för avtal” har rutinerna för hur påminnelser 
ska göras i systemet förtydligats. 

En generell åtgärd inför det fortsatta arbetet med intern kontroll och utarbetandet av 
den interna kontrollplanen för 2017 är att några rutiner från 2016 års interna 
kontrollplan återkommer men där kontrollmomenten förbättrats för att lättare 
kunna följas upp. 

Slutsats
Inom kultur- och bildningsnämnden pågår ett övergripande arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet för verksamheten. Uppföljningen av den interna 
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kontrollen visar på att några av rutinerna inom nämnden behöver förtydligas 
ytterligare. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna 
kontrollplanen 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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1 Lekebergs intern kontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin 
intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömnings matris
Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2016
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommun gemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)
Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Under maj månad 
ska varje chef följa 
upp att alla 
sjukfrånvaro 
rapporterats i 
självservice 

Varje chef Varje chef skriver upp frånvaron 
under maj månad och går sedan 
in i själverservice och 
kontrollerar att den stämmer. 

Maj Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

2.2 Administration
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Rapportera 
delegationsärenden till 
nämnd

Att 
delegationsordning 
följs och beslut 
anmäls till nämnd

Förvaltningschef Mail till ledningsgruppen för att 
se till att alla delegationsbeslut 
rapporteras.

Två ggr/år Utredningssek
reterare

Hög risk

2.3 Ekonomi 
Bevaka uppsägningstider 
för avtal

Granska att avtal får 
påminnelse i 
ärendesystemet

Utredningssekretera
re

Samtliga avtal som registreras 
läggs med en påminnelse i 
diariesystemet som skickar mail 
till ansvarig tjänsteman tre 
månader innan avtalet löper ut. 

Tre ggr/år Förvaltningsch
ef

Hög risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.4 Personal
Introduktion av chefer om 
intern kontroll och om 
antagen 
internkontrollplan. 

Förvaltningschef 
stämmer av med 
ledningsgrupp att 
chefer fått 
information om 
intern kontroll.

Förvaltningschef Muntlig avstämning med 
ledningsgruppen.

Två ggr/år Förvaltningsch
ef

Hög risk

2.5 Verksamhet
Uppdatering av samtliga 
rutiner och dokument 
utifrån fastställd 
internkontrollplan

Förvaltningschef 
stämmer av med 
ledningsgrupp.

Förvaltningschef Muntlig avstämning med 
ledningsgruppen och stickprov

En ggr/år Förvaltningsch
ef

Hög risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Rapportering av 
trakasserier (elever)

Kontrollera att alla 
anmälda trakasserier 
gällande elever 
rapporteras.

Förvaltningschef Rektorer rapporterar löpande 
till förvaltningschef

Löpande Sammanställni
ng till varje 
nämndmöte

Hög risk

Rapportering av ogiltig 
frånvaro (elever)

Kontrollera att ogiltig 
frånvaro gällande 
elever rapporteras. 

Förvaltningschef Rektorer rapporterar löpande 
till förvaltningschef

Löpande Sammanställni
ng till varje 
nämndmöte

Hög risk

Föreningsbidrag Kontrollera att 
samtliga beslut som 
gäller 
föreningsbidrag 
anmäls som 
delegationsärenden.

Kultur- och 
fritidschefen

Utredningssekreterare skickar 
mail till ansvarig handläggare.

Två ggr/år Förvaltningsch
ef

Medelhög 
risk
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Uppföljning - Rapport av sjukfrånvaro i självservice

Kontrollen är gjord av
Samtliga chefer

Datum för kontroll
2016-05

Rutin som är kontrollerad
Under maj månad ska varje chef följa upp att all sjukfrånvaro rapporterats i 
självservice

Hur genomfördes kontrollen
Varje chef skriver upp frånvaron under maj månad och går sedan in i själverservice 
och kontrollerar att den stämmer.

Resultatet av kontrollen
Inga uppföljningar är rapporterade till förvaltningschef.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Som en åtgärd tas rutinen med i 2017 års interna kontrollplan för att säkerställa 
att verksamheten utformar ett löpande och likvärdigt tillvägagångssätt.
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Uppföljning -  Alla fakturor ska vara betalda innan 
förfallodag

Kontrollen är gjord av
Ekonomiassistent Jennie Ramberg och ekonomichef Anna Bilock.

Datum för kontroll
2016-03 och 2016-09-14

Rutin som är kontrollerad
Alla fakturor ska vara betalda innan förfallodag

Hur genomfördes kontrollen
Ekonomiavdelningen gör ett stickprov i ekonomisystemet och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för respektive nämnd

Resultatet av kontrollen
Kontrollen i mars visar att 2 av 5 fakturor var betalda för sent och kontrollen i 
september visar att 1 av 5 fakturor var betald för sent.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Inga åtgärder vidtagna, kontrollmomentet finns kvar i kontrollplan för 2017.
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Uppföljning - Rapportera delegationsärenden till 
nämnd

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2016-03-11, 2016-05-02, 2016-08-24.

Rutin som är kontrollerad
Att delegationsordningen följs och att delegationsbeslut anmäls till nämnd.

Hur genomfördes kontrollen
Utredningsekreterare har skickat mail till ledningsgruppen för att påminna om att 
rapportering av delegationsbeslut ska ske.

Resultatet av kontrollen
Då metoden för kontrollen var att påminna ansvariga chefer via e-post finns inget 
konkret resultat av rutinen att redovisa.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Under andra halvåret 2016 har ledningsgruppen utbildats i varför och hur 
rapportering av delegationsbeslut ska göras. Kontrollmomentet kvarstår till den 
interna kontrollen för 2017, då med förbättrat kontrollmoment. 
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Uppföljning - Bevaka uppsägningstider för avtal

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2017-01-11

Rutin som är kontrollerad
Granska att avtal får påminnelse i ärendesystemet

Hur genomfördes kontrollen
Kontroll hur många av de avtal som registrerats under 2016 som fått en 
påminnelse i diariesystemet som skickar mail till ansvarig tjänsteman tre månader 
innan avtalet löper ut.

Resultatet av kontrollen
Av samtliga 27 avtal som registerats under 2016 var 7 st tidsbegränsade, 3 st var 
registerade uppsägningar av avtal, 2 st var avtal som löpte tills vidare och ett avtal 
var av övrig karaktär. Av de kvarvarande hade 7 st en påminnelse inlagd i systemet 
och 7 st saknade påminnelse.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
För att förbättra rutinen kommer samtliga avtal i framtidenatt läggas med en 
påminnelse. Kontrollen tas även med i den interna kontrollplanen för 2017. 
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Uppföljning - Introduktion av chefer om intern kontroll 
och om antagen internkontrollplan

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2017-01-12

Rutin som är kontrollerad
Introduktion av chefer om intern kontroll och om antagen internkontrollplan.

Hur genomfördes kontrollen
Muntlig avstämning med förvaltningschef

Resultatet av kontrollen
Kontrollen visar att ledningsgruppen fått en introduktion på ett 
ledningsgruppsmöte om den antagna interna kontrollplanen för 2016 (160303).

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
I det övergripande arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för kultur- och 
bildningsnämnden ingår att förbättra nämndens rutiner kring den interna 
kontrollen.
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Uppföljning - Rapportering av trakasserier (elever)

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
Kontroll har gjorts inför varje nämndmöte då en påminnelse har skickats till 
samtliga förskolechefer/rektorer i kommunen för få in samtliga rapporteringar 
gällande trakasserier för redovisning till nämnd.

Rutin som är kontrollerad
Kontrollera att alla anmälda trakasserier gällande barn och elever rapporteras.

Hur genomfördes kontrollen
Påminnelse har skickats till samtliga förskolechefer/rektorer inför varje nämnd.

Resultatet av kontrollen
Kontrollen visar att rektorer/förskolechefer löpande rapporterar in anmälda 
trakasserier för rapportering till nämnd och inte bara vid påminnelse av 
utredningssekreterare.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Under 2016 har rutinerna för rapportering av trakasserier förbättrats, bland annat 
utredningssekreterarnas rutin för hur de anmälda trakasserierna omgående 
rapporteras till ansvariga politiker.
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Uppföljning av intern kontrollplan 2016

Vid sjukfrånvaro ska medarbetarna rapportera detta i självservice

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: Maj?

Rutin som är kontrollerad: Under maj månad ska varje chef följa upp att alla 
sjukfrånvaro rapporterats i självservice

Hur kontrollen genomfördes: Varje chef skriver upp frånvaron under maj månad och 
går sedan in i själverservice och kontrollerar att den stämmer.

Resultat: ?

Åtgärder: 

Alla fakturor ska vara betalda innan förfallodag

Kontroll gjord av: Ekonomiavdelningen

Datum för kontroll: Mars och september

Rutin som är kontrollerad: Alla fakturor ska vara betalda innan förfallodag

Hur kontrollen genomfördes: Ekonomiavdelningen gör ett stickprov i 
ekonomisystemet och redovisar resultat till förvaltningschefen för respektive nämnd

Resultat: Mars var 2 av 5 fakturor betalda för sent och i september var 1 av 5 betalda 
för sent.

Åtgärder: 

Rapportera delegationsärenden till nämnd

Kontroll gjord av: utredningssekreterare

Datum för kontroll: 3/11, 2/5 och 24/8.

Rutin som är kontrollerad: Rapport av delegationsärenden till nämnd

Hur kontrollen genomfördes: Mail till ledningsgruppen inon KUB

Resultat: 

Åtgärder: 

Bevaka uppsägningstider för avtal
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Kontroll gjord av: utredningssekreterare

Datum för kontroll: 

Rutin som är kontrollerad: 

Hur kontrollen genomfördes: Stickprov på tre avtal som registrerats i systemet har 
gjorts.

Resultat: Av de 28 avtal som registrerats i systemet under 2016 (dnr.: KUB 16-466 har 
en påminnelse, dnr 16-440 hade ingen påminnelse samt KUB 16-747 hade ingen 
påminnelse). 

Åtgärder: 

Introduktion av chefer om intern kontroll och om antagen internkontrollplan 

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: 

Rutin som är kontrollerad: Introduktion av chefer om intern kontroll och om antagen 
internkontrollplan

Hur kontrollen genomfördes: Förvaltningschef stämmer av med ledningsgrupp att 
chefer fått information om intern kontroll.

Resultat: 

Åtgärder: 

Uppdatering av samtliga rutiner och dokument utifrån fastställd internkontrollplan

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: 

Rutin som är kontrollerad: Uppdatering av samtliga rutiner och dokument utifrån 
fastställd internkontrollplan

Hur kontrollen genomfördes: Förvaltningschef stämmer av med ledningsgrupp.

Resultat: 

Åtgärder: 

Rapportering av trakasserier (elever)

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: 

Rutin som är kontrollerad: Rapportering av trakasserier (elever)
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Hur kontrollen genomfördes: Kontrollera att alla anmälda trakasserier gällande 
elever rapporteras.

Resultat: 

Åtgärder: 

Rapportering av ogiltig frånvaro (elever)

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: 

Rutin som är kontrollerad: Rapportering av ogiltig frånvaro (elever)

Hur kontrollen genomfördes: Kontrollera att ogiltig frånvaro gällande elever 
rapporteras.

Resultat: 

Åtgärder:

Föreningsbidrag

Kontroll gjord av: 

Datum för kontroll: 22/9 och 24/10 

Rutin som är kontrollerad: Kontrollera att samtliga beslut som gäller föreningsbidrag 
anmäls som delegationsärenden.

Hur kontrollen genomfördes: 

Resultat: 

Åtgärder:
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Uppföljning - Uppdatering av samtliga rutiner och 
dokument utifrån fastställd internkontrollplan

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2017-01-16

Rutin som är kontrollerad
Uppdatering av samtliga rutiner och dokument utifrån fastställd internkontrollplan

Hur genomfördes kontrollen
Muntlig avstämning med förvaltningschefen.

Resultatet av kontrollen
Kontrollen visar att arbetet med att uppdatera rutiner och dokument är påbörjad 
och genomförs kontinuerligt.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
I det övergripande arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för kultur- och 
bildningsnämnden ingår att uppdatera och förtydliga rutiner inom verksamheten. 
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Uppföljning - Kontrollera att ogiltig frånvaro gällande 
elever rapporteras

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2017-01-16

Rutin som är kontrollerad
Kontrollera att ogiltig frånvaro gällande elever rapporteras.

Hur genomfördes kontrollen
Påminnelse har skickats till samtliga rektorer inför varje nämnd.

Resultatet av kontrollen
Kontrollen visar att rektorer rapporterar in ogiltig frånvaro efter påminnelse av 
utredningssekreterare. 

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Inga åtgärder är vidtagna för just denna rutin. Kontroll av rapportering av ogiltig 
frånvaro men även giltig frånvaro kommer dock att kvarstå i i den interna 
kontrollplanen för 2017.
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Uppföljning - Kontrollera att föreningsbidrag anmäls 
upp som delegationsärenden

Kontrollen är gjord av
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Datum för kontroll
2016-09-22 och 2016-10-24

Rutin som är kontrollerad
Kontrollera att samtliga beslut som gäller föreningsbidrag anmäls som 
delegationsärenden.

Hur genomfördes kontrollen
Kontroll har gjorts att samtliga avslutade aktivitets- och medlemsbidrag som 
registrerats under 2016 har anmälts upp som delegationsärenden.

Resultatet av kontrollen
Samtliga ärenden har anmälts upp som delegationsbeslut.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Inga åtgärder är vidtagna.
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Dnr: KUB 16-619

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Kultur- och 
bildningsnämnden 2016
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tillsammans med ledningsgrupp, verksamheter och stödfunktioner 
format en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för hela 
ansvarsområdet inom förskola, skola och utbildning samt kultur- och fritid för 2016. 

1 Bakgrund
Kultur- och bildning har under år 2016 fortsatt arbetet med att i vissa delar förändra 
det systematiska kvalitetsarbetet för att finna mer gemensamma arbetsformer, 
strukturer och kommunikation inom och mellan berörda parter på alla nivåer. 

I Årsredovisning 2016 beskrivs måluppfyllelsen av varje mål och ansvarsområde, 
skolformer samt kultur- och fritid, var för sig där det går att följa utgångsläget i 
början av året, den planering och det genomförande som gjordes, hur uppföljningar 
formats och vilka resultat det gett samt analys och lärdomar som görs utifrån det. 
Därefter kommer en sammanfattande verksamhetsbeskrivning för varje 
ansvarsområde och slutligen ekonomin.

2 Analys

Ambitionsnivån är hög och inom flera områden har dessa infriats. Områdena elever 
som tar del av kulturaktiviteter, utbudet av fritidsaktiviteter, resultaten i 
medarbetarundersökningen och elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen är exempel på bättre resultat än målvärdet för året. Indikatorn att nämnden 
håller sin budgetram har uppnåtts, trots utmanade läge i inledningen av året med ett 
prognostiserats underskott.

3 Slutsats

Helhetsmässigt är måluppfyllelsen god och inom många områden ses en positiv 
utveckling. Begränsningen av antalet mål och indikatorer är positiv och förändringar 
i förfaringsätt och form i arbetet för delaktighet, kommunikation och 
systematik pågår intensivt.  
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner årsredovisningen för Kultur- och bildningsnämnden 2016 Lekebergs 
kommun,
2. lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson

Förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kultur- och 
bildningsnämnden 2017
   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tagit fram en lista över aktuella beslutsattestanter och 
ersättare för kultur- och bildningsnämnden för 2017.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
antar beslutsattestanter och ersättare för kultur- och bildningsnämnden 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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KULTUR- OCH BILDNINGSFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2017
Förvaltningschef Maria Bäcklin har övergripande attesträtt för kultur- och bildningsnämndens verksamheter. I förvaltningschefens frånvaro har tillförordnad 
förvaltningschef som är rektor Agneta Birgersson alternativt chefen för kultur- och fritidsavdelningen Daniel Eriksson samma attesträtt som ordinarie 
förvaltningschef. Förvaltningschefen har på delegation rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året.

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE VERKSAMHET ANSVARSOMRÅDEN

2000 Maria Bäcklin Förvaltningschef Agneta Birgersson/Daniel Eriksson Kultur- och bildning Kultur- och bildningsnämnden
     

2010 Annika Molin tf Rektor Tomas Andersson Lekebergsskolan 7-9, SYV, skoldatatek, Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek

     

2010 Tomas Andersson Annika Molin tf rektor

Gymnasiets introduktionsprogram (vht 
4341), Komvux, SFI, förberedelseklass, 
språkintroduktion. Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek

2020 Agneta Birgersson Rektor Eva Nygren
Teamansvarig Tulpanens skola F-3 samt 
skolbarnsomsorg Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek, 

     

2030 Agneta Birgersson Rektor  Eva Nygren
Lekebergsskolan 4-6, grundsärskola 1-9  samt 
skolbarnomsorg Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek

     

2040 Ewa Möller
Inga-Lill Friberg Pettersson/Ann-Christine 
Soting 

Team ansvarig och förskoleverksamhet i 
Fjugesta området. Förskolor och pedagogisk omsorg

2041 Ann-Christine Soting Förskolechef Ewa Möller/Inga-Lill Friberg Pettersson
Förskoleverksamhet i Hidinge/Lanna 
området samt nattomsorg. Förskolor och pedagogisk omsorg

2042 Inga-Lill Friberg Pettersson Förskolechef Ewa Möller/Ann-Christine Soting

Förskoleverksamhet i Mullhyttan och 
Fjugesta området - Växthuset Berga och 
Tummeliten. Förskolor och pedagogisk omsorg

     

2050 Margaretha Essving, Rektor  Agneta Birgersson
Mullhyttans skola F - 6 samt skolbarnomsorg, 
barn- och elevhälsan Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek,

     

2060 Daniel Berglund Rektor Ann-Christine Soting, Ulrika Lagnesjö Hidinge skola F - 6 samt skolbarnomsorg Undervisning, gemensam administration, skolbibliotek, 
     

2090 Daniel Eriksson, Avdelningschef Karin Adolfsson Kultur- och fritidsavdelningen
gemensamma intäkter och kostnader kultur och fritid, bibliotek samt 
fritidsgårdsverksamhet, konsumentverksamhet, KomTek

Redigerad 170131…………………………………………………………         
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Tjänsteskrivelse – Läsårsförläggning 2017/2018
  

Ärendebeskrivning
Enligt skolförordningen 3:2-3 ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 
höst- och vårterminens början och slut ska beslutas av huvudmannen.

1 Bakgrund
Läsårsförläggningen 2017/2018 förläggs utifrån tidigare läsårs grundstruktur, med 
vetskap om Örebro kommuns förläggning som påverkar samt utifrån ett 
verksamhetsperspektiv i dialog med skolledning och fackliga ombud. 

Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av nämnden, medan 
förläggning av lov- och studiedagar är enligt Kultur- och bildningsnämndens 
delegationsplan delegerat till förvaltningschef. 

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Barn- och verksamhetsperspektiv är taget i förhållande till ex. längd av 
sammanhållande arbetsperioder och ledighetstillfällen samt styrda dagar för 
nationella prov.  

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Läsårsförläggningen medför inga ekonomiska konsekvenser i förhållande till tidigare.

3 Slutsats
Läsårsförläggningen är formad utifrån styrdokumenten samt att beaktanden är 
gjorda i dialog och förhållande till olika relevanta parter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar läsårsförläggningen 2017/2018.

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin
Förvaltningschef
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Förslag Läsårsförläggning 2017/2018       
 

Höstterminen 2017 

Vad Dag Datum 

Skolstart Torsdag 17 augusti 

Lovdag Måndag 2 oktober 

Studiedag Tisdag 3 oktober 

Höstlov Vecka 44 30 oktober – 3 november 

Terminsslut Onsdag 20 december 

 

Vårterminen 2018 

Vad Dag Datum 

Skolstart Tisdag 9 januari 

Studiedag Tisdag 30 januari 

Sportlov Vecka 8 19-23 februari 

Studiedag Onsdag 14 mars 

Påsklov Vecka 13 26-29 mars 

Lovdag Måndag 30 april 

Lovdag Fredag 11 maj 

Lovdag Tisdag 5 juni 

Skolavslutning Fredag 15 juni 
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Vecka D Måndag D Tisdag D Onsdag D Torsdag D Fredag Månad

32 7 8 9 10 11 aug

33 14 Jourdag* 15 Jourdag* 16 17 Skolstart 18

34 21 22 23 24 25

35 28 29 30 31 1 sep

36 4 5 6 7 8

37 11 12 13 14 15

38 18 19 20 21 22

39 25 26 27 28 29

40 2 Lovdag 3 Studiedag 4 5 6 okt

41 9 10 11 12 13

42 16 17 18 19 20

43 23 24 25 26 27

44 30 Studiedag / jour* 31 Studiedag 1 2 Lovdag 3 Lovdag nov

45 6 7 8 9 10

46 13 14 15 16 17

47 20 21 22 23 24

48 27 28 29 30 1 dec

49 4 5 6 7 8

50 11 12 13 14 15

51 18 19 20 Terminsavslutning 21 22

52 25 26 27 28 29

U= 16 U= 16 U= 17 U= 17 U= 17 U= 83

A= 18 A= 19 A= 20 A= 18 A= 18 A= 93

1 1 2 3 4 5 jan

2 8 Jourdag* 9 Terminsstart 10 11 12

3 15 16 17 18 19

4 22 23 24 25 26

5 29 30 Studiedag 31 1 2 feb

6 5 6 7 8 9

7 12 13 14 15 16

8 19 Sportlov 20 Sportlov 21 Sportlov 22 Sportlov 23 Sportlov

9 26 27 28 1 2 mars

10 5 6 7 8 9

11 12 13 14 Studiedag 15 16

12 19 20 21 22 23

13 26 Påsklov 27 Påsklov 28 Påsklov 29 Påsklov 30 Långfredagen

14 2 Annandag påsk 3 4 5 6 april

15 9 10 11 12 13

16 16 17 18 19 20

17 23 24 25 26 27

18 30 Lovdag 1 Första maj 2 3 4 maj

19 7 8 9 10 Kr. Himmelsfärd. 11 Lovdag

20 14 15 16 17 18

21 21 22 23 24 25

22 28 29 30 31 1 juni

23 4 5 Lovdag 6 Nationaldagen 7 8

24 11 12 13 14 15 Skolavslutning

25 18 Jourdag* 17 20 21 22

U= 18 U= 18 U= 19 U= 20 U= 20 U= 95

A= 20 A= 20 A= 21 A= 20 A= 20 A= 101

*  Stängd= förskola , skola och fritidshem är stängd (skyldighet för verksamheten att ha jouröppet)

Undervisningsdagar 178 dagar 11

Studiedagar 5 Totalt 194

                          Personal
                                                            Läsårsplanering  2017/18
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Vecka D Måndag D Tisdag D Onsdag D Torsdag D Fredag Månad

32 7 8 9 10 11 aug

33 14 15 16 17 Skolstart 18

34 21 22 23 24 25

35 28 29 30 31 1 sep

36 4 5 6 7 8

37 11 12 13 14 15

38 18 19 20 21 22

39 25 26 27 28 29

40 2 Lovdag 3 Studiedag 4 5 6 okt

41 9 10 11 12 13

42 16 17 18 19 20

43 23 24 25 26 27

44 30 Studiedag 31 Studiedag 1 Höstlov 2 Höstlov 3 Höstlov nov

45 6 7 8 9 10

46 13 14 15 16 17

47 20 21 22 23 24

48 27 28 29 30 1 dec

49 4 5 6 7 8

50 11 12 13 14 15

51 18 19 20 Terminsavslutning 21 22

52 25 26 27 28 29

U= 16 U= 16 U= 17 U= 17 U= 17 U= 83

1 1 2 3 4 5 jan

2 8 9 Terminsstart 10 11 12

3 15 16 17 18 19

4 22 23 24 25 26

5 29 30 Studiedag 31 1 2 feb

6 5 6 7 8 9

7 12 13 14 15 16

8 19 Sportlov 20 Sportlov 21 Sportlov 22 Sportlov 23 Sportlov

9 26 27 28 1 2 mars

10 5 6 7 8 9

11 12 13 14 Studiedag 15 16

12 19 20 21 22 23

13 26 Påsklov 27 Påsklov 28 Påsklov 29 Påsklov 30 Långfredagen

14 2 Annandag påsk 3 4 5 6 april

15 9 10 11 12 13

16 16 17 18 19 20

17 23 24 25 26 27

18 30 Lovdag 1 Första maj 2 3 4 maj

19 7 8 9 10 Kr. Himmelsfärd. 11 Lovdag

20 14 15 16 17 18

21 21 22 23 24 25

22 28 29 30 31 1 juni

23 4 5 Lovdag 6 Nationaldagen 7 8

24 11 12 13 14 15 Skolavslutning

25 18 19 20 21 22

U= 18 U= 18 U= 19 U= 20 U= 20 U= 95

                            Elever
                                                             Läsårsplanering  2017/18
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Revidering av innehållet i kulturskoleverksamheten

   

Ärendebeskrivning
Att erbjuda en hel och samlad kulturskoleverksamhet är en förutsättning för 
samarbete över kulturuttryck, musikgenrer och samverkan med andra aktörer som 
t.ex. förskola och skola. Möjligheten för Lekebergs barn och unga att även kunna 
välja att spela elgitarr, elbas och slagverk på en kommunal kulturskola är därför 
viktigt.

1 Bakgrund
2010 minskade kulturskoleverksamhetens budget med ca 30%. Utifrån det beslutade 
Kultur- och bildningsnämnden 2010-03-09 att från och med höstterminen 2010 inte 
längre erbjuda undervisning i elgitarr, elbas och slagverk. Förvaltningen fick också 
uppdraget att samverka med studieförbunden för att erbjuda de ämnena i 
kommuner tre tätorter.

2 Analys
Möjligheten för Lekebergs barn och unga att även kunna välja att spela elgitarr, elbas 
och slagverk på en kommunal kulturskola är viktigt utifrån ett samlat utbud. Antalet 
elevplatser föreslås däremot inte öka, utan det är möjligheten att kunna söka samt 
att ha en hel och samlad kulturskoleverksamhet som är målet. En samlad verksamhet 
möjliggör samarbete över gränser, kulturuttryck, musikgenrer (pop/rock/klassiskt) 
samt samverkan med förskola och skola för ökad måluppfyllelse. En kulturskola som 
samverkar med förskola/skola behöver ha bredden med samtliga instrument och 
genrer samt måste kunna möta upp barnen sedan på fritiden.

Den kommunala kulturskolan är en samlande kulturinstitution som samverkar för 
barnens och ungdomarnas möjligheter till eget skapande inom kultur, oavsett 
personliga förutsättningar. Kulturskolan har utbildade lärare som bedriver utbildning. 
Högskoleutbildning borgar för att det ska finnas väl utvecklade system för 
kvalitetssäkring och uppföljning, t.ex. i form av kursplaner. Att lärarna är 
högskoleutbildade ger kulturskolan den legitimitet som krävs för att arbeta med barn 
och unga, bl.a. som samverkande part till förskola och skola.

Studiefrämjandet tog hand om det antal elevplatser/elever i ämnena elgitarr, elbas 
och slagverk som motsvarade reduceringen 2010. Det finns ingen ambition att ”ta 
tillbaka” de barnen/ungdomarna. Studiefrämjandet erhåller årligen 50 000 kronor i 
stöd för den verksamheten, som vi gärna ser fortsätter i samma omfattning. Det finns 
ingen motsättning i att återinföra ämnena på kulturskolan. I kommande upphandling 
kan vi titta vi på hur kulturskola och studieförbund skulle kunna samverka.

Några ökade kostnader för att återinföra ämnena elgitarr, elbas och slagverk i 
kulturskoleverksamheten finns inte eftersom elevplatserna inte utökas. Det är 
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möjligheten att söka fler ämnen som ökar. Med detta förslag utökar vi alltså 
valmöjligheterna för barn och föräldrar.

Den statliga kulturskoleutredningen, En inkluderande kulturskola på egen grund 
(kulturdepartementet, SOU 2016:69), föreslår flera åtgärder i sitt betänkande, bland 
annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och att ett 
nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. 

Utöver den spännande utvecklingen i form av kulturskoleutredningen fördelar 
Statens kulturråd under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och 
kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och 
kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga 
att delta i verksamheten. Vår bedömning är att Lekebergs kommun utifrån att ha en 
samlad kulturskoleverksamhet enklare kan koppla ihop alla delar till en helhet i en 
eventuell ansökan och en utveckling till gagn för våra barn och unga.

3 Slutsats
Möjligheten för Lekebergs barn och unga att även kunna välja att spela elgitarr, elbas 
och slagverk på en kommunal kulturskola är viktigt utifrån tillskapandet av 
möjligheter. Antalet elevplatser utökas inte, utan det är möjligheten att kunna söka 
samt att ha en hel och samlad kulturskoleverksamhet som är målet. En samlad 
verksamhet möjliggör samarbete över gränser, kulturuttryck, musikgenrer 
(pop/rock/klassiskt) och samverkan med förskola och skola för ökad måluppfyllelse 
samt likvärdighet i undervisningskvalitet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att revidera innehållet i verksamheten från 
och med höstterminen 2017 genom att möjliggöra för eleverna att även kunna välja 
att söka/spela elgitarr, elbas och slagverk på kommunala kulturskolan.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef
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Revidering av kulturindikatorer 2017
   

Ärendebeskrivning
Kultur och fritids indikatorer för 2017 avseende kultur-/fritidsaktiviteter och 
biblioteket behöver ändras utifrån nuvärde, ombyggnation och flytt samtidigt som 
indikatorn för kultur och läslust i förskola/skola behöver revideras utifrån nuvärde 
och faktiska förutsättningar.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 avsatt medel för kulturhus där ett större 
bibliotek ingår. För att möjliggöra ombyggnationen av kommunhuset behöver 
biblioteket flyttas under en period alt. att biblioteksverksamheten kommer att 
bedrivas på en mindre yta med en stor del av beståndet nedpackat och magasinerat. 

Indikatorn för kultur och läslust i förskola/skola behöver ändras utifrån nuvärdet och 
faktiska förutsättningar.

2 Analys
Biblioteksverksamhet på annan/mindre yta under en ombyggnationsperiod innebär 
att beståndet delvis är nedpackat och magasinerat. Utifrån det finns inte möjligheten 
att exponera medierna som tidigare. Det kommer med stor sannolikhet att påverka 
besökarantal och utlån under 2017.

Arbetet med kultur och läslust i skolan börjar utvecklas under året tack vare bl.a. nya 
nätverk. Den indikatorn (Andelen elever som tar del av kultur- och läslustaktiviteter i 
samverkan mellan verksamheterna förskola/skola/ kultur och fritid) behöver delas 
upp för att vara realistisk, t.ex. kan nämnas att det i dagsläget inte finns någon 
strukturell och ekonomisk samverkan kring kultur i förskolan varpå den indikatorn 
behöver skjutas på framtiden.

3 Slutsats
För att indikatorerna ”Antal biblioteksbesökare”, ”Antal utlån” och ”Andelen elever 
som tar del av kultur- och läslustaktiviteter…” ska utgå från aktuella förutsättningar 
behöver de revideras. Hänsyn behöver även tas till att nätverken för kultur respektive 
läslust är nystartade i den gemensamma långsiktiga utvecklingsprocessen för 
förskola/skola.
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att revidera MER-plan 2017 med plan för 
2018-2019 enligt följande:

Indikator

Antalet 
biblioteksbesökare 

Nuvärde

36 652 

Målvärde 2017

36 652 

Målvärde 2018

38 000

Målvärde 2019

39 000

Antalet utlån 45 294 45 294 47 000 48 000 

Andelen elever som 
tar del av kultur i 
skolan-aktiviteter i 
samverkan mellan 
verksamheterna skola 
och Kultur och fritid

80 % 80 % öka från
80 %

öka från
80 %

Utbudet i form av 
varianter av 
läslustaktiviteter 
riktade till barn på 
förskolor/hos 
dagbarnvårdare och 
elever i skolan i 
samverkan mellan 
verksamheterna 
förskola, skola och 
Kultur och fritid

12 12 öka från
12

öka från
12

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

36 36 öka från
36

öka från
36

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Tjänsteskrivelse – Revidering av delegationsordning

   

Ärendebeskrivning
Efter antagandet av delegationsordningen för 2017 framkom att förtydliganden 
behövdes på ett fåtal ställen. Delegationsordningen har inte ändrats som sådan utan 
tillägg i kommentarerna har gjorts samt omformulering i § 45 för en mer likaställd 
formulering. 

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden föreslås anta förslaget till revidering av 
delegationsordningen för 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

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

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

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

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

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Det går ej att delegera till en grupp av anställda, eller grupp bestående av 
politiker/tjänstemän.

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

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kultur- och 
bildningsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till kultur- och 
bildningsnämnden vid nästa planerade sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:
 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

Beslut om fattas av rektor direkt enligt i skollagstiftningen angiven beslutsrätt 
baseras inte på delegation från nämnden och ska därför inte anmälas. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
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anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 
Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till 
nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som 
villkor för delegeringen.
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om 
ärenden som oundgängligen måste avgöras. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av 
nämnden. Denna speciella delegation framgår av punkt 3 i delegationsordningen. 

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

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

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

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

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

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

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. 

Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har förvaltningschefen vid delegats frånvaro beslutsrätt i alla 
ärenden som är delegerade till tjänsteman. Detsamma gäller när ordinarie delegat är 
jävig. Även den som enligt dessa delegationsregler eller särskilt förordnande 
tjänstgör som förvaltningschef vid förvaltningschefs frånvaro har motsvarande 
beslutsrätt.

Observera att attesträtt är något annat än delegation. Attesträtten följer ett 
attestreglemente och är i princip personlig, d.v.s. den överförs inte automatiskt till en 
vikarie.

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

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

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar och 
yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

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

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

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.
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2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kultur- och bildningsnämnden sammanträde redovisas besluten genom en 
förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet 

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

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

Arbetsutskott

2. Anföra besvär över dom (motsvarande) Arbetsutskott FvL 29 §

3. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott
Delegation till ordföranden

4. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

5. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Ekonomi- och upphandlingsärenden 
6. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 

10 prisbasbelopp 
Förvaltningschef

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

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

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

Handläggare kultur 
och fritid

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

Förvaltningschef 

10. Beslut om ekonomiska omfördelningar inom 
respektive chefs ansvarsområde

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

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

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef SkolL 8:17, 8:21-23, 9:16, 
9:19-21, 10:34, 10:37-39, 
11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 16:50-51, 
16:52-55, 17:22-23, 
17:31-35

13. Överenskomma med annan 
kommun/huvudman om ersättning för plats i 
barnomsorg eller skola i Lekebergs kommun

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

SkolL 15:32

15. Beslut om resebidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

16. Avyttra i verksamheten ej längre användbart 
material

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

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

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

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

Ansvarig chef SkadestL

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

Förvaltningschef SkadestL

21. Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Handläggare 
barnomsorg

22. Nedsättning eller befrielse från avgift Förvaltningschef

23. Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

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

Kultur- och 
fritidschef

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

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

Handläggare kultur 
och fritid

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

27. Beslut om lokalt aktivitetsbidrag, 
medlemsbidrag och startbidrag och UngPeng.

Handläggare kultur 
och fritid

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

Skollagen
28. Beslut om modersmålsträning eller svenska som 

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

Ansvarig rektor SkolL 2:19

30. Avstängning av elev i frivillig skolform Förvaltningschef SkolL 5:17

31. Avstängning av elev från viss utbildning med 
praktiska inslag

Förvaltningschef SkolL 5:19

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

SkolL 6:8, Redovisning till 
nämnden sker på årsbasis

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

Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:10, 

Rapportering sker 
löpande och redovisning 
sker till varje nämnd

34. Beslut om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef SkolL 7:10

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

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

37. Rätt att slutföra skolgången även om skolplikten 
upphört

Förvaltningschef SkolL 7:15, 7:16

Förskola
38. Förläggning av vistelsetid i förskola/Beslut om 

plats i förskola 
Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:5 

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

Nämndens riktlinjer ska 
följas.

Gäller enbart vid avsteg 
från vårdnadshavares 
önskemål. I annat fall 
verkställande.   

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

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:7

Utredning och beslut tas 
av förskolechef

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

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:13

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

Förvaltningschef SkolL 8:17

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

Förvaltningschef SkolL 8:20-23
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Förskoleklass
43. Tidigare mottagande i förskoleklass Förvaltningschef SkolL 9:5

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

Ansvarig rektor SkolL 9:13

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

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

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

Förvaltningschef SkolL 9:16

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

Förvaltningschef SkolL 9:16

Grundskola
48. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 

grundskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 10:25, 10:27

49. Placering av grundskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 10:30

Gäller enbart vid avsteg 
från vårdnadshavares 
önskemål. I annat fall 
verkställande.   

50. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande enl 
SkolL 10:24-26, samt när annan kommun tagit 
emot elev i grundskolan enl SkolL 10:27

Förvaltningschef SkolL 10:34

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

Förvaltningschef SkolL 10:37-39

Grundsärskola
52. Avgöra om elev i grundsärskolan huvudsakligen 

ska läsa ämnen eller ämnesområden
Ansvarig rektor SkolL 11:8

53. Integrering av särskoleelev i grundskolan eller 
vice versa

Förvaltningschef SkolL 7:9

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

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

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

Ansvarig rektor SkolL 11:25-26
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57. Placering av särskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 11:29

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

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

Förvaltningschef SkolL 11:33

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

Förvaltningschef SkolL 11:36-38

Fritidshem
60. Beslut om plats i fritidshem Ansvarig 

rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:3-5, 10

Gäller enbart vid avsteg 
från vårdnadshavares 
önskemål. I annat fall 
verkställande.   

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:5, SkolL 14:6

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

Förvaltningschef SkolL 14:14

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

Förvaltningschef SkolL 14:15-17

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
64. Beslut om förlängd preparandutbildning till 

högst två år vid synnerliga skäl
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:5

65. Minskning av utbildningens omfattning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:6

66. Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

Förvaltningschef SkolL 17:7

67. Mottagande till introduktionsprogram Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11, 17:14
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68. Beslut om mottagande till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ av elev som är 
behörig till ett yrkesprogram (synnerliga skäl)

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11

Stödinsatser enligt 9 kap 
Gy-förordningen ska ha 
övervägts

69. Mottagande till utbildning av elev från annan 
kommun

Ansvarig rektor SkolL 17:21

70. Fastställa ersättning för preparandutbildning i 
annan kommun

Förvaltningschef SkolL 17:21

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

Förvaltningschef SkolL 17:31-34

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

Förvaltningschef SkolL 11:22-24

73. Beslut i fråga huruvida elev tillhör målgruppen 
för gymnasiesärskolan

Förvaltningschef SkolL 18:8

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

Förvaltningschef SkolL 19:22

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

Förvaltningschef SkolL 19:25-27

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

kommunal vuxenutbildning
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 20:22-23

77. Avge yttrande om betalningsansvar för särvux Förvaltningschef SkolL 21:7

78. Beslut att sfi-elever ska hålla sig med enstaka 
egna lärverktyg

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:5

79. Mottagande till sfi-utbildning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:15

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:16

81. Överenskomma med internationell skola om 
bidrag

Förvaltningschef SkolL 24:6

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

Förvaltningschef SkolL 24:23-24
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83. Fastställande av grundbelopp och ev 
tilläggsbelopp för pedogogisk omsorg i enskild 
regi

Förvaltningschef SkolL 25:11-13

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

Skolskjuts
85. Beslut om skolskjuts Handläggare 

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

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

Handläggare 
skolskjuts

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

87. Skolskjuts för elever i särskolan Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:31-32

88. Skolskjuts för elev i fristående grundsärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:39

89. Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 15:35 

90. Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Ansvarig 
handläggare 

91. Yttrande i skolskjutsärenden till 
förvaltningsrätten

Förvaltningschef

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

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

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

Förvaltningschef SkolF 4:2

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

95. Urval av ämnen som elevens val 
(grundsärskolan)

Ansvarig rektor SkolF 10:5
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Gymnasieförordningen
96. Förläggning av lov- och studiedagar (avseende 

gymnasieskolan
Förvaltningschef GyF 3:1-2

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

Lotterilagen
97. Tillstånd/registering anordna lotteri Handläggare 

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

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

LotteriL 49 §

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

LotteriL 51 §
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Personalärenden
100. Beslut om tillsvidareanställning Ansvarig chef 

101. Beslut om visstidsanställning längre än 6 
månader

Ansvarig chef Visstidsanställningar kortare 
än 6 månader anses som 
ren verkställighet

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

Ansvarig chef Gäller ej lagstadgad rätt till 
tjänstledighet.

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

Ansvarig chef

104. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Ansvarig chef

105. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Förvaltningschef

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

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

Förvaltningschef Beträffande löneförmåner

108. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Ansvarig chef

109. Avslag och förläggning av semester vid särskilda 
skäl 

Ansvarig chef Semesterlagen §11-12, 14

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

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

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

111. Utan hinder av sekretess polisanmäla brott mot 
underåriga

Ansvarig rektor OSL Kap 10 § 21

112. Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

Ansvarig chef

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

Förvaltningschef FvL 24 §

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

Delegaten som 
fattade 
ursprungsbeslutet

27 § FL

115. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
förvaltningslagens bestämmelser

Förvaltningschef 9 § FL

116. Avge yttrande och svar till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

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

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

Förvaltningschef 
med rätt till 
vidaredelegation

119. Anmälan om missförhållanden i enskild 
verksamhet

Förvaltningschef

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

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

4. Ärenden som ej är delegerade utan där beslut fattas av nämnden

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

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

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

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

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

 Överenskomma med annan kommun om att denna i grundsärskolan ska ta 
emot barn som kommunen ansvarar för och vice versa, SkolL 11:24. Avser 
situation när kommunen fullgör sin skyldighet att tillhanda-hålla platser i 
grundskolan genom samarbete med en annan kommun, inte fall där 
initiativet kommer från vårdnadshavaren
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 Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning själv ska anförskaffa 
böcker etc, SkolL 20:7

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

 Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt föreläggande, vite, 
anmärkning, återkallande av godkännande m.m, SkolL 26:4, 26:10-16, 26:27. 
Förvaltningschef ansvarar för att tillsyn genomförs och beslutar om de 
närmare formerna för tillsynen. Ev beslut om ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden
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Dnr: KUB 16-634

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande 
behandling och trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och 
beslut kring en sådan händelse utreds och gör därefter en bedömning om barnet 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. Rapporteringen ha under denna 
period även skett löpande till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott. 

Sedan förra redovisningen har 4 rapporteringar inkommit, 2 från Tulpanens skola 
samt 2 från Lekebergs gymnasieskola. Från förskolorna i Lekebergs kommun finns 
inget att inget att rapportera.

Sammanställning av inkomna rapporter
Tulpanens skola

Från Tulpanens skola har en anmälning om misstänkt kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. En utredning är påbörjad.

Lekebergs gymnasieskola

Från Lekebergs gymnasieskola har en rapport gällande kränkande behandling eller 
trakasserier inkommit. Rektor har bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. Åtgärder är planerade och ärendet avslutat.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 161206-170107

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KUB 17-50

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden november 2016-januari 2017
   

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till 
nämnden, enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15.

För perioden november 2016-januari 2017 har inga rapporter gällande ogiltig 
frånvaro inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för 
perioden november 2016-januari 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KUB 17-41

Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens 
skola

1/7-09 antogs lagen om att svenska ska vara huvudspråk i vårt land.
Språkpedagogerna Susanne Benckert och Karin Walin har i en undersökning belyst den 
avgörande vikten för barns identitet, kunskap och språkutveckling att ha ett modersmål.
Läroplanen för förskolan skriver att ett samarbete med hemmet ska utveckla barn till 
ansvarsfulla samhällsmedlemmar. De fortsätter med att den pedagogiska verksamheten ska 
anpassas för barn i förskoleklass.
Det tydliggörs även att förskolan ska stärka medvetenheten för barnen om det egna 
kulturarvet samt att barnen ska stärkas i ihop med omvärldens mångfald.
Skolverket skriver även att språk och lärande hänger ihop med identitetsutvecklingen för 
barnet samt att man ska ta tillvara på barns nyfikenhet för tal-och skriftspråk.

Med detta som underlag är SD Lekeberg fråga 
"hur stärks de förskolebarn med svenska som modersmål i sin identitet och utvecklar sitt 
modersmål och kulturarv i en verksamhet där ett språk som ej är internationellt är en del av 
den dagliga verksamheten"

SD ställer sig inte emot att ha flerspråkighet i verksamheterna men vi är av åsikten att det 
främmande språket som ska implementeras då ska vara av internationell betydelse och anser 
därmed engelskan vara det självklara valet av språk. Detta språk skrivs med för barnen 
igenkännande bokstäver som även används i svenskan, vårt modersmål. 
Barn med annat språk än svenska som modersmål får med engelskan som sekundärt 
versamhetsspråk även utvecklas för att möta andra kulturer än den egna och den svenska.

Det har även kommit till SD Lekebergs kännedom att flaggor som på Tulpanens skola 
synliggörs är den syrianska och den svenska. 
Ska det flaggas i förskoleverksamheten är det vår nation, den svenska flaggan, som ska visas. 
Detta för att stärka barnens identitet och kulturarv. 

Det ska vara en likvärdig verksamhet i förskolorna som finns i den kommunala verksamheten. 
Att då i skrift och tal tillämpa främmande språk utefter inskrivna barnens nationaliteter är inte 
verksamhetsenligt anser SD Lekeberg. 

Pernilla Marberg (SD)
Ledamot Kultur- och bildningsnämnden
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