
Kallelse 2016-04-05

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Tid Plats
 13:00-17:00  

Övriga
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Daniel Eriksson, Avdelningschef kultur- och fritidsavdelningen
Sandra Magnusson, Ekonom
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Tony Larsson Malmberg, flyktingssamordnare

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
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)
Berth Karlsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
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1 – Val av justerare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag: Måndag 11/4, kl. 11.00
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2 – Besvarande och anmälan av frågor Föredragande Tony Larsson 
Malmberg 13:00

Ärendebeskrivning
Från föregående möte finns följande fråga att besvara från Fredrik Steckl (SD):

"Hur kommer det sig att Håkan Söderman (M) kan teckna avtal med Migrationsverket om ett 
betydligt större mottagande av ensamkommande barn i alla dess former då han under hela hösten 
2015 anmälde jäv så fort frågan uppkom?"
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3 – Ekonomisk uppföljning för perioden 
januari-februari 2016 
(KUB 16-119)

Föredragande Sandra Magnusson 
13:15

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari för Kultur- 
och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari - februari 2016

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning februari 2016
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2016
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4 – Ombudgetering ökad måluppfyllelse 
(KUB 16-166)

Föredragande Maria Bäcklin/Sandra 
Magnusson 13:15

Ärendebeskrivning
I Kultur- och bildningsnämndens budget för 2016 tilldelades barn- och familjeavdelningen 1 820 tkr 
från medel som avsatts för ökad måluppfyllelse. En ombudgetering av dessa medel bör ske då de 
avser ökad måluppfyllelse inom utbildningsområdet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden budgeterar om 1 820 tkr från barn- och familjeenheten ansvar 208 
till förvaltningschef ansvar 2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgetering ökad måluppfyllelse
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5 – Ekonomi och verksamhet kopplat till 
nyanlända barn och elever 
(KUB 16-137)

Föredragande Maria Bäcklin/Sandra 
Magnusson 13:15

Ärendebeskrivning
Mottagandet av nyanlända barn och vuxna samt ensamkommande ungdomar har ökat kraftigt 
sedan de stora flyktingströmmarna i Europa startade. Det har inneburit ökade behov av 
kommunens olika funktioner, såsom mottagande, handläggning och utbildning. Kopplat till detta 
har verksamhet behövt utökas samt nyetableras. Exempel på utökningar är personal inom 
socialtjänsten för utredningar och exempel på nyetableringar av verksamhet är förberedelseklasser 
och språkintroduktion inom utbildningssektorn.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att 
begära av kommunstyrelsen full täckning för samtliga kostnader inom kultur- och 
bildningsnämndens ansvarsområden för mottagandet av nyanlända och ensamkommande via de 
riktade statliga medlen som Lekebergs kommun kan eftersöka.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomi och verksamhet kopplat till nyanlända barn och elever
 Ekonomiskt utfall ensamkommande 2015
 Protokollsutdrag KUB 2016 - §6 Årsredovisning för kultur- och bildningsnämnden 2015
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6 – Information - Åtgärder för att få en 
budget i balans 
(KUB 16-145)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar nämnden kring arbetet som pågår med att få en budget i 
balans.

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB 2016 - §6 Årsredovisning för kultur- och bildningsnämnden 2015

Page 7 of 250



Kallelse 2016-04-05

7 – Svar till kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om Street skate park 
(KUB 15-507)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från ett medborgarförslag där medborgare föreslår att en street skatepark ska 
uppföras i Fjugesta. Parken ska även ha utrymme för bl.a. en graffitivägg och plats för att köra med 
radiostyrda bilar och flygplan. Kommunstyrelsen har skickat ärendet till kultur- och 
bildningsnämnden som ska inkomma med svar till kommunstyrelsen under våren 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar yttrandet som svar till kommunstyrelsen gällande Street skate 
park.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Street skate park
 Protokollsutdrag - KS §168 "§168 Svar på medborgarförslag om Street skate park

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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8 – Ansökan från Lions om bidrag till hyran 
av Sixtorps friluftsgård 2015 
(KUB 16-60)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
I augusti 2015 arrangerade Lions club i Fjugesta tillsammans med Röda korset ett ungdomsläger på 
friluftsgården i Sixtorp.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar avslå ansökan.

Ärendet behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Ordförande Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden sponsrar Lions sommarläger 2015 med 
motsvarande belopp för hyran av Sixtorp, hyran regleras direkt mellan Lekebergs kommun och 
region Örebro län.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden sponsrar Lions sommarläger 2015 med motsvarande belopp för 
hyran av Sixtorp, hyran regleras direkt mellan Lekebergs kommun och region Örebro län.

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag till hyran av Sixtorps friluftsgård
 Tjänsteskrivelse - Lions ansöker om bidrag till hyran av Sixtorp friluftsgård 2015
 §77 Ansökan från Lions om bidrag till hyran av Sixtorps friluftsgård 2015
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9 – Bidrag lokala 
mötesplatser/kulturcentrum 
(KUB 16-113)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
Ett bidrag till lokalhållande ideella föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet för 
medborgarna runt om i kommunen är viktigt för bland annat demokrati, delaktighet, tillhörighet 
och kreativitet. Ett aktivt föreningsliv bidrar till det kommunala nämndmålet att medborgarna ska 
kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar 
att själva ägna sig åt skapande verksamhet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att etablera ett nytt föreningsbidrag fr.o.m. 2016 med 
namnet ”Lokala mötesplatser/kulturcentrum” enligt bilaga.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bidrag - Lokala mötesplatser/kulturcentrum
 §79 Bidrag lokala mötesplatser/kulturcentrum
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10 – Återrapport - Motionsspåret Fjugesta 
(KUB 15-500)

Föredragande Daniel Eriksson 14:00

Ärendebeskrivning
Fråga från nämnden om underhållet av motionsspåret i Fjugesta, Bergaspåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporteringen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapport motionsspår Fjugesta
 Svar från teknik och serviceavdelningen avseende kostnader för motionsspår
 Protokollsutdrag KUB 113§ - Återrapport - Motionsspåret Fjugesta
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11 – Yttrande granskning av intern kontroll i 
Lekebergs kommun 
(KUB 15-525)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kultur- och bildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende uppföljning av 
granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Uppföljning Intern kontroll
 Tjänsteskrivelse - Yttrande avseende granskning av intern kontroll i Lekebergs kommun
 Yttrande - gällande granskning av intern kontroll i Lekebergs kommun

Expedieras till
Revisorerna
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12 – Översyn av kompetenserna inom 
förskolan 
(KUB 15-237)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
I kommunen finns ett politiskt beslut att alla tillsvidaretjänster i förskolan ska tillsättas med 
utbildade förskollärare. 
Då det idag råder stor brist på legitimerade förskollärare är det svårt för kommunen att rekrytera 
utbildad personal. I dagsläget har Lekebergs kommun 70 % anställda med högskoleutbildning och 
30 % med barn- och fritidsutbildning, motsvarande gymnasienivå, i förskolan. Både förskollärare 
och barnskötare är viktiga kompetenser inom förskoleverksamheten och kompletterar varandra. 
För att kunna rekrytera utbildad personal, både förskollärare och barnskötare, behövs ett beslut att 
anställa barnskötare på förskollärarunderlag.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. ger förvaltningen möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare vid de tillfällen inga sökanden till 
tjänsterna är legitimerade förskollärare, 
2. beslutar att majoriteten av anställda pedagoger i förskolan ska vara legitimerade förskollärare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av kompetenserna inom förskolan
 §88 Översyn av kompetenserna inom förskolan
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13 – Översyn av regler för 
inackorderingsbidrag 
(KUB 14-327)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
2014-06-11, § 168, beslutade kultur- och bildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se 
över reglementet för inackorderingsbidrag. Enligt kommunens nuvarande regelverk är sista 
ansökningsdag 30 november respektive 30 april beroende på om man söker för ett helt läsår eller 
en termin. Det försvårar för eleven att ansöka om bidrag för endast sista månaden av terminen.

I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett förslag på revidering av nuvarande regler 
och en ny ansökningsblankett har också tagits fram.
De förändringar som föreslås är att sista datum för ansökan justeras till 31 maj respektive 31 
december. De elever som kan nyttja busskort för hemresor får en reducering av bidraget. Till 
ansökan ska eleven bifoga schema och skolan intyga att eleven påbörjat sin utbildning. Reglerna har 
dessutom förtydligats gällande ramtider, hur avstånd och tider beräknas. 

En mer detaljerad blankett har utformats med syftet att underlätta handläggningen och göra den 
mer likvärdig.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar nya regler för inackorderingsbidrag, med start från 
höstterminen 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av inackorderingsbidrag
 Regler för inackorderingsbidrag i Lekebergs kommun
 Förslag ny ansökan - inackorderingsbidrag
 Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden §168
 §89 Översyn av regler för inackorderingsbidrag
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14 – Ställföreträdande förvaltningschef 
(KUB 16-168)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande förvaltningschef. För 
att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2016 för hela förvaltnings ledningsgrupp behöver 
ytterligare en chef gå in som ställföreträdande förvaltningschef under en vecka, v.29. Utifrån 
planering inom ledningsgruppen avses att förskolechef Inga-Lill Friberg Pettersson är 
ställföreträdande förvaltningschef under vecka 29.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att
förskolechef Inga-Lill Friberg Pettersson är ställföreträdande förvaltningschef under vecka 29.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef

Expedieras till
Inga-Lill Friberg Pettersson, förskolechef

Sandra Magnusson, ekonomi
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15 – Redovisning av ej verkställda beslut 
gällande SoL och LSS, kvartal 4, 2015 
(KUB 16-46)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015, finns 8 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 4, 2015
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut Sol och LSS för kvartal 4, 2015, kultur- och 

bildningsnämnden

Expedieras till
Revisorer

Kommunfullmäktige
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16 – Rapportering av trakasserier och 
kränkande behandling för perioden januari - 
februari 2016 
(KUB 16-120)

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.
För perioden har tio rapporteringar inkommit, fem från Lekebergsskolan 7-9, två från 
förskoleområdet Hidinge/Lanna och tre från Mullhyttans skola. För Hidinge skola, Lekebergsskolan 
4-6 samt Tulpanens skola eller övriga förskolor i kommunen har inga rapporteringar inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för januari och februari 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier  för perioden 

januari och februari 2016
 §96 Rapportering av trakasserier och kränkande behandling för perioden januari - februari 

2016
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17 – Redovisning av ogiltig frånvaro för 
perioden januari - februari 2016 
(KUB 16-121)

Föredragande  

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

Rapporter för perioden januari – februari 2016 har inkommit från Hidinge skola, Mullhyttans skola, 
Tulpanens skola och Lekebergskolan 4-6 och 7-9 att de inte har någon ogiltig frånvaro att 
rapportera.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ogiltig frånvaro för perioden januari - februari 2016
 §95 Redovisning av ogiltig frånvaro för perioden januari - februari 2016
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18 – Samråd - Detaljplan för Sälven 1:41 och 
1:39 
(KUB 16-189)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Handlingar kommer.

Beslutsunderlag
 Samrådshandling - Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
 Karta - Samrådshandling detaljplan Sälven 1:41 och 1:39
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19 – Samråd - Detaljplan för Fjugesta 4:61 
mfl. 
(KUB 16-178)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Handlingar kommer.

Beslutsunderlag
 Brev - Detaljplan för Fjugesta 4:61 mfl. - samrådshandling
 Karta - Detaljplan Fjugesta 4:61 m.fl - samrådshandling
 Samrådshandling - Planbeskrivning detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl
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20 – Inriktningsbeslut från 
kommunstyrelsen att samordna 
socialtjänsten 
(KUB 16-108)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningchef Maria Bäcklin informerar nämnden.

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KS §34/2016 - Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten
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21 – Information - Samarbete 
politiker/tjänstemän 

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Maria Bäcklin informerar nämnden kring det pågående arbetet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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22 – Information - Förskola/skola lokaler i 
Fjugesta 

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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23 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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24 – Anmälan av delegationsärenden för 
kultur- och bildningsnämnden april 2016 
(KUB 16-122)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En lista över kultur- och bildningsnämndens delegationsbeslut har sammanställts, dessutom 
redovisas arbetsutskottets beslut samt ordförandebeslut. Barn och familjeavdelningen har tagit 
fram en lista över samtliga delegationsbeslut som tagits under perioden 2016-01-13 till 2016-03-14.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsärenden till nämnd 2016-04-05
 Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom kultur- och 

bildningsnämnden
 Delegationsbeslut - MTB-banan vid Lanna badgruva
 Beslut för Barn och familj gällande perioden 20160113 till 20160314
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25 – Redovisning av synpunkter för 
perioden 160106 till 160311 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Inkomna synpunkter till kultur- och bildning under perioden 160106 till 160311.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

26 - Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Information till kultur- och bildningsnämnden

Lista på meddelanden
 KUB 16-124-1 - Svar - Biblioteksstatistiken 2015
 KUB 16-130-1 - Information - Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016
 KUB 15-536-7 - Protokollsutdrag KF §11/2016 - Regional kulturplan för Örebro län 2016-

2019
 KUB 15-304-10 - Protokollsutdrag KF §12/2016 - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
  - Protokollsutdrag KF §26/2016 - Val av ledamot och ersättare till kultur- och 

bildningsnämnden
  - Protokollsutdrag KF §3/2016 - Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- 

och bildningsnämnden
  - Protokollsutdrag KF §4/2016 - Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 

bildningsnämnden
  - Redovisning av antal beslut per typ och månad för perioden 20160113 till 20160314
 KUB 15-49-7 - Protokollsutdrag KS §66/2016 - Revidering av kostnadskalkyl för byggnation 

av förskola i Hidinge-Lanna
  - Antal beslut per typ och månad för perioden 20160113 till 20160314
 KUB 15-516-11 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl - granskningshandling
 KUB 15-516-12 - Granskningshandling - Planbeskrivning Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl
 KUB 15-516-13 - Granskningshandling - Karta med planbestämmelser Detaljplan 5:2 mfl.
  - Information - Nytt för skolan om barn i svåra livssituationer
 KUB 16-203-1.1 - Information - Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn
 KUB 16-203-1.2 - Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga, 

bilaga 1
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Kallelse 2016-04-05

 KUB 16-203-1.3 - Kommunandelar för ny anvisningsmodell för ensamkommande 
asylsökande barn och unga, bilaga 2

 KUB 16-35-4 - Protokoll för kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp 2016-03-01

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Ekonomisk uppföljning för 
perioden januari-februari 2016

3

KUB 16-119
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Månad 2

Februari Riktpunkt 16,7%

2016 Utfall 13,9%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse

helår period förbrukat period

Gemensam verksamhet 18 663 797 4% 2 314

Förskolan 50 867 8 359 16% 118

Grundskolan 81 453 13 258 16% 318

Gymnasieskolan 25 814 1 894 7% 2 408

Vuxenutbildning 1 168 8 1% 187

Barn- och familjeavdelningen 13 464 2 375 18% -131

Kultur- och fritidsverksamhet 7 514 952 13% 300

SUMMA 198 943 27 642 14% 5 515

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Kommentar:
Överskott gemensamt då kostnader för interkommunala ersättningar faktureras terminsvis. Statsbidrag lågstadiesastning och 
budget för måluppfyllelse finns här. 

Överskott Gymnasieskolan då kostnader för interkommunala ersättningar faktureras terminsvis. 

Barn- och familj: Höga kostnader för korttidsvård LSS och familjehemsvård.

Förskolan: Statsbidrag mindre barngrupper 420 tkr som avser en hel termin är bokfört i perioden.

Skolan: Överskottet inom grundksolan beror på lägre personalkostnader Tulpanen och Mullhyttans skola. Lägre kostander 
inom elevhälsa i perioden.
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-119

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning för perioden 
januari-februari 2016
   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning för perioden januari-
februari för Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari – 
februari 2016

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Ombudgetering ökad 
måluppfyllelse

4

KUB 16-166
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-166

Tjänsteksrivelse - ombudgetering ökad måluppfyllelse

   

Ärendebeskrivning
I Kultur- och bildningsnämndens budget för 2016 tilldelades barn- och 
familjeavdelningen 1 820 tkr från medel som avsatts för ökad måluppfyllelse. En 
ombudgetering av dessa medel bör ske då de avser ökad måluppfyllelse inom 
utbildningsområdet. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden budgeterar om 1 820 tkr från barn- och 
familjeenheten ansvar 208 till förvaltningschef ansvar 2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Ekonomi och verksamhet 
kopplat till nyanlända barn och 

elever

5

KUB 16-137
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (2)

Dnr: KUB 16-137

Tjänsteskrivelse - Ekonomi och verksamhet kopplat till 
nyanlända barn och elever
   

Ärendebeskrivning
Mottagandet av nyanlända barn och vuxna samt ensamkommande ungdomar har 
ökat kraftigt sedan de stora flyktingströmmarna i Europa startade. Det har inneburit 
ökade behov av kommunens olika funktioner, såsom mottagande, handläggning och 
utbildning. Kopplat till detta har verksamhet behövt utökas samt nyetableras. 
Exempel på utökningar är personal inom socialtjänsten för utredningar och exempel 
på nyetableringar av verksamhet är förberedelseklasser och språkintroduktion inom 
utbildningssektorn. 

1 Bakgrund
Inom Lekebergs kommuns geografiska område och därmed ansvar finns HVB hem, 
familjehem och anläggningsboenden. Kopplat till detta har verksamhet behövt 
utökas samt nyetableras. Ytterligare kommande behov är exempelvis utökning av 
verksamhet samt nya lokaler för Sfi. 

2 Analys
Det stora mottagandet på kort tid har inneburit att Lekebergs kommun nu behöver 
bygga upp ett mer strategiskt arbete kring integration och mottagande, i de 
nystartade verksamheterna behövs bl.a. rutiner och kompetens mer långsiktigt än 
vad som gick att utforma på kort varsel i en akut situation. Dessutom kommer det att 
vara ett fortsatt mottagande i kommunen och framöver också ett större antal 
anvisade nyanlända genom kommunplaceringar.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Detta får konsekvenser ur barn-, folkhälso-, jämställdhets-, miljö och hållbarhets-, 
mångfalds och integrationsperspektiv. Ett gott mottagande och att komma i ett 
meningsfullt sammanhang i samspel med andra är grundläggande för alla människor 
oavsett ålder.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Utifrån de ökade behoven har utökningar och nyetableringar gjorts och kommer även 
att behöva göras framöver. De riktade statliga medlen som eftersöks ska täcka dessa 
kostnader. 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (2)

Dnr: KUB 16-137

3 Slutsats
Mottagandet av nyanlända barn och vuxna samt ensamkommande ungdomar har 
inneburit och kommer att innebära ökade behov av kommunens olika funktioner, 
vilket i sin tur innebär kostnader. Staten riktar medel till kommunen som ska täcka 
dessa kostnader och som eftersöks av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att 
begära av kommunstyrelsen full täckning för samtliga kostnader inom kultur- och 
bildningsnämndens ansvarsområden för mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande via de riktade statliga medlen som Lekebergs kommun kan 
eftersöka.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
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Utfall ensamkommande år 2015

Intäkter Migrationsverket Utbetalt Återsökt Utfall 2015

Schablonersättningar 0 0 0

Engångssumma 210 000 0 210 000

Boendedygn 7 989 600 8 396 300 16 385 900

Återsök familjehemsplaceringar 0 538 412 538 412

Återsök resekostnader 3 201 3 201

Utredningar 644 000 979 000 1 623 000

Årlig grundersättning ensamkommande 500 000 500 000

Stödinsatser av föreb karaktär 20 500 20 500

Totalt intäkter 2015 9 367 301 9 913 712 19 281 013

Kostnader bokförda i kommunen Utfall 2015

Köp boendeplatser 13 319 613

Socionom 2,0 åa 965 324

Gode män/Särsk förordnande 408 372

Tolkkostnader 84 450

Bilersättningar 55 743

Resekostnader 31 899

Inventarier/kontorsmaterial 19 281

Övriga kostnader 58 320

Hyror och el 39 976

Socialbidrag 171 120

Köp skolplatser Laxå kommun 195 432

Kostnader gymnasieplatser Sydnärkes utbildningsförbund 942 600

Överförmyndarverksamhet för ensamkommande 258 386

Praktikplatser ensamkommande AME 42 692

Ekonomitjänster 0

Totalt kostnader 2015 16 593 208

NETTORESULTAT 2 687 805
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Protokoll 2016-01-26

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

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §6

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Pia-Lotta Frohman (MP) ersätter Jonas Hansen 
(KD)
Brian Jensen (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-01-26

Datum för överklagan 2016-02-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Årsredovisning för kultur- och bildningsnämnden 2015 (KUB 
16-5)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för 
hela ansvarsområdet inom förskola, skola, barn- och familj samt kultur- och fritid för 2015.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner årsredovisningen för Lekebergs kommun 2015 Kultur- och bildningsnämnden,
2. lägger informationen till handlingarna.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Håkan Söderman (M) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att göra en noggrann 
analys av ekonomin inför nämnden 26 januari.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet

1. godkänner redovisningen

2. uppdrar till förvaltningschefen att göra en noggrann analys av ekonomin inför nämnden 26 januari

Nämndens behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att årsredovisningen godkänns och kompletteras med en redovisning av 
resultatet gällande verksamheten för ensamkommande barn.

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera 
ett reduceringsförslag för att få en budget i balans senast till nämndens sammanträde i maj.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande om att årsredovisningen 
godkänns och kompletteras med en redovisning av resultatet gällande verksamheten 
för ensamkommande barn och finner att kultur- och bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.

Page 3 of 4Page 39 of 250



Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande tar därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och finner att kultur- och 
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner årsredovisningen och kompletterar årsredovisningen med en redovisning av resultatet 
gällande verksamheten för ensamkommande barn.

2. ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera ett reduceringsförslag för att få en budget i balans 
senast till nämndens sammanträde i maj

3. lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015 kultur- och bildningsnämnden
 Arsredovisning for Lekebergs kommun 2015 Kultur- och bildningsnämnden

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ekonomi

Ledningsgrupp i kultur- och bildning
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Information - Åtgärder för att 
få en budget i balans

6

KUB 16-145
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Protokoll 2016-01-26

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

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §6

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Pia-Lotta Frohman (MP) ersätter Jonas Hansen 
(KD)
Brian Jensen (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-01-26

Datum för överklagan 2016-02-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Årsredovisning för kultur- och bildningsnämnden 2015 (KUB 
16-5)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för 
hela ansvarsområdet inom förskola, skola, barn- och familj samt kultur- och fritid för 2015.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner årsredovisningen för Lekebergs kommun 2015 Kultur- och bildningsnämnden,
2. lägger informationen till handlingarna.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Håkan Söderman (M) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att göra en noggrann 
analys av ekonomin inför nämnden 26 januari.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet

1. godkänner redovisningen

2. uppdrar till förvaltningschefen att göra en noggrann analys av ekonomin inför nämnden 26 januari

Nämndens behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att årsredovisningen godkänns och kompletteras med en redovisning av 
resultatet gällande verksamheten för ensamkommande barn.

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera 
ett reduceringsförslag för att få en budget i balans senast till nämndens sammanträde i maj.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande om att årsredovisningen 
godkänns och kompletteras med en redovisning av resultatet gällande verksamheten 
för ensamkommande barn och finner att kultur- och bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande tar därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och finner att kultur- och 
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner årsredovisningen och kompletterar årsredovisningen med en redovisning av resultatet 
gällande verksamheten för ensamkommande barn.

2. ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera ett reduceringsförslag för att få en budget i balans 
senast till nämndens sammanträde i maj

3. lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015 kultur- och bildningsnämnden
 Arsredovisning for Lekebergs kommun 2015 Kultur- och bildningsnämnden

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ekonomi

Ledningsgrupp i kultur- och bildning
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Svar till kommunstyrelsen 
gällande medborgarförslag om 

Street skate park

7

KUB 15-507
   

Page 46 of 250



Tjänsteskrivelse 2016-03-30 1 (2)

Dnr: KUB 15-507

Tjänsteskrivelse - Street skate park
   

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från ett medborgarförslag där medborgare föreslår att en street 
skatepark ska uppföras i Fjugesta. Parken ska även ha utrymme för bl.a. en 
graffitivägg och plats för att köra med radiostyrda bilar och flygplan. 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till kultur- och bildningsnämnden som ska 
inkomma med svar till kommunstyrelsen under våren 2016.

1 Bakgrund
Jonathan Helge, Oliwer Tärnqvist, Zackarias Nielsen och Elias Lennartson, elever på 
Lekebergsskolan 3-6, inkom den 6 maj 2015 med ett medborgarförslag där de 
föreslår att en street skate park ska uppföras i Fjugesta. Där ska man kunna åka 
kickbike, skateboard och inlines samt cykel och BMX. Parken ska även ha utrymme 
för en graffitivägg och plats för att köra med radiostyrda bilar och flygplan.

2 Analys
Medborgarförslaget är intressant. Tänkbara placeringar är nära Lekebergsskolan, 
t.ex. vid rinken eller på en del av personalparkeringen eller vid tennisbanorna (kanske 
ta en av de två tennisbanorna). Att placera en eventuell spontanidrottsplats, 
skatepark och isrink nära varandra skulle skapa en multifunktionell aktivitetsyta.  
Målbilden skulle kunna vara en trygg och lättillgänglig plats för barn och unga i alla 
åldrar.

2.1 Övergripande konsekvenser
Konsekvenserna för barn och folkhälsa bedöms positiva. Jämställdhet, mångfald och 
integration är perspektiv som kräver medveten insats. En street skatepark ska vara 
en öppen mötes- och aktivitetsplats för alla, oavsett kön, ålder och bakgrund etc. 
Miljö och hållbarhet kan beaktas vid inköp.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Investeringen kan ske under en flerårsperiod eftersom skateparkens delar är 
uppbyggda som separata, flyttbara moduler. Sponsring skulle kunna vara en del av 
finansieringen.

Skateparken byggs upp av separata, flyttbara ramper (moduler) som i stort sett är 
underhållsfria. En slät, asfalterad yta motsvarande minst 10 x 20 meter krävs att 
placera ramperna på. I handläggningsprocessen har två möten ägt rum med barnen 
som inkommit med medborgarförslaget. Utifrån de samtalen har skateramper valts 
ut med omsorg så att det blir en skatepark som går att använda till just kickbike, 
skateboard och inlines samt cykel och BMX. Det kommer även gå att köra radiostyrda 
bilar på området. 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-30 2 (2)

Dnr: KUB 15-507

Den totala kostnaden för valda skateramper är 456 610 kr exkl. moms inkl. frakt och 
montering på plats. I den kostnaden ingår även en musikanläggning för utomhusbruk 
med möjlighet att koppla in sig via Bluetooth.

Kostnader som kan tillkomma är om det krävs markförberedelser (underarbete och 
asfaltering etc.), 150 000 – 200 000 kr och en graffittivägg samt elarbeten kopplade 
till musikboxen. Gatubelysningen på platsen kan även behöva kompletteras ur 
trygghetssynpunkt.

3 Slutsats
Etablerandet av en mötes- och aktivitetsplats för alla barn och unga, med t.ex. en 
stret skatepark och en spontanidrottsplats ligger i linje med Lekebergs kommuns 
expansiva satsningar och målet att medborgarna ska kunna ta del av ett varierat 
fritidsutbud. Det kan både vara folkhälsofrämjande och betydelsefullt för 
kommunens attraktivitet. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar yttrandet som svar till kommunstyrelsen 
gällande Street skate park.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef
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Protokoll 2015-11-10

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Anna Nilsson

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (utredningssekreterare)

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Michael Larsson (S)
Mikael Bergdahl (S) (ersättare)
Kerstin Leijonborg (FL) (ersättare)
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Protokoll 2015-11-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-11-10

Datum för anslags uppsättande 2015-11-11 Datum för anslags nedtagande 2015-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-11-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§168 - Svar på medborgarförslag om Street skate park (KS 15-
364)
Ärendebeskrivning
Jonathan Helge m.fl i Fjugesta inkom den 6 maj 2015 med ett medborgarförslag där de föreslår att en 
Street skatepark ska uppföras i Fjugesta. Parken ska även ha utrymme för en graffitivägg och plats för 
att köra med radiostyrda bilar och flygplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet till kultur- och bildningsnämnden för intagande av synpunkter, 
med senast svarsdag till kommunstyrelsen i april 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen skickar ärendet till kultur- och bildningsnämnden. Nämnden ska inkomma med 
svar till kommunstyrelsen senast april 2016.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen skickar 
ärendet till kultur- och bildningsnämnden. Nämnden ska inkomma med svar till kommunstyrelsen 
senast april 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet till kultur- och bildningsnämnden. Nämnden ska inkomma med 
svar till kommunstyrelsen senast april 2016.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Street skate park
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om Street skate park m.m

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden
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Ansökan från Lions om bidrag 
till hyran av Sixtorps 

friluftsgård 2015
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Tjänsteskrivelse 2016-02-22 1 (1)

Dnr: KUB 16-60

Lions ansöker om bidrag till hyran av Sixtorp 
friluftsgård 2015
   

Ärendebeskrivning
I augusti 2015 arrangerade Lions club i Fjugesta tillsammans med Röda korset ett 
ungdomsläger på friluftsgården i Sixtorp.

1 Bakgrund
2015 arrangerade Lions club i Fjugesta tillsammans med Röda korset ett 
ungdomsläger på friluftsgården i Sixtorp. 22 barn i åldern 10-12 år deltog. 

2 Analys
Lions ansöker nu retroaktivt om bidrag till hyran av friluftsgården. Ansökan ankom 
kommunen i slutet av januari 2016. Sommarlovsaktiviteter för kommunens barn är i 
sig mycket bra och välkommet med tanke på bl.a. barns olika förutsättningar och 
möjligheter. Dock är det problematiskt att bevilja bidrag retroaktivt som dessutom 
gäller föregående år. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Konsekvenserna för barn och folkhälsa bedöms som positiva utifrån bl.a. tillhörighet, 
delaktighet och meningsfull fritid. De övriga perspektiven (jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration) är svåra att bedöma. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Det ansökta beloppet är den faktiska kostnaden för hyran, d.v.s. 4 368 kr. (Det är 
Region Örebro län som äger och hyr ut friluftsgården.)

3 Slutsats
Då ansökan är retroaktiv och gäller föregående år/budgetår får det konsekvensen att 
föregående års kostnad tas på årets budget. 

Hela bidraget, eller del av det, ska rimligtvis återbetalas om projektet/aktiviteten 
resulterat i ett överskott. Utifrån det har det ekonomiska utfallet för lägret 
efterfrågats men inte inkommit. En generell hållning bör vara att endast bevilja 
bidrag för kommande, ej redan genomförda, projekt/aktiviteter. Ansökan bygger då 
på budget, inte resultat.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att avslå ansökan.

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritidschef)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77 - Ansökan från Lions om bidrag till hyran av Sixtorps 
friluftsgård 2015 (KUB 16-60)
Ärendebeskrivning
I augusti 2015 arrangerade Lions club i Fjugesta tillsammans med Röda korset ett ungdomsläger på 
friluftsgården i Sixtorp.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att avslå ansökan.

Yrkande

Ordförande Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden sponsrar Lions sommarläger 2015 med 
motsvarande belopp för hyran av Sixtorp, hyran regleras direkt mellan Lekebergs kommun och region 
Örebro län.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden sponsrar Lions sommarläger 2015 med motsvarande belopp för hyran 
av Sixtorp, hyran regleras direkt mellan Lekebergs kommun och region Örebro län.

Beslutsunderlag
 Lions ansöker om bidrag till hyran av Sixtorp friluftsgård 2015
 Ansökan om bidrag till hyran av Sixtorps friluftsgård
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (2)

Dnr: KUB 16-113

Tjänsteskrivelse - Bidrag - Lokala 
mötesplatser/kulturcentrum    

Ärendebeskrivning
Ett bidrag till lokalhållande ideella föreningar som bedriver kultur- och 
fritidsverksamhet för medborgarna runt om i kommunen är viktigt för bland annat 
demokrati, delaktighet, tillhörighet och kreativitet. Ett aktivt föreningsliv bidrar till 
det kommunala nämndmålet att medborgarna ska kunna ta del av ett levande, 
kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva 
ägna sig åt skapande verksamhet.

1 Bakgrund
De kommunala föreningsbidragsreglerna ses nu över med målet att de nya reglerna 
ska gälla från 2017. Ett behov som framkommit i processen är stöd till lokalhållande 
föreningar som driver värdefull kultur- och fritidsverksamhet för medborgarna runt 
om i kommunen. Behovet är stort och bedöms inte kunna vänta till 2017.

2 Analys
De berörda lokalerna kan benämnas lokala mötesplatser/kulturcentrum. Lokalerna 
har en betydelsefull och ibland avgörande roll för verksamheten. 
Föreningsengagemang är viktigt ur flera aspekter såsom demokrati, delaktighet, 
tillhörighet och kreativitet. Föreningar med en aktiv verksamhet lägger grunden för 
ett utvecklande samarbete mellan civilsamhället och kommunen samt bidrar starkt 
till en levande och attraktiv kommun för alla på flera platser i kommunen.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Konsekvenserna är positiva för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Bidraget är på 5 000 kr/förening och år och bedöms rymmas inom befintlig 
budgetram.

3 Slutsats
Lekebergs kommun vill stötta och främja en levande kommun för alla på flera platser 
i kommunen. Ett sätt att göra det på är att bidra med medel till berörda föreningar. 
Dessa regler kan komma att behöva justeras i samband med den totala översynen av 
de kommunala bidragsreglerna.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att etablera ett nytt föreningsbidrag fr.o.m. 
2016 med namnet ”Lokala mötesplatser/kulturcentrum” enligt bilaga.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (2)

Dnr: KUB 16-113

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef

Bilaga till ärende ”Bidrag – Lokala mötesplatser/kulturcentrum”

Bidrag – Lokala mötesplatser/kulturcentrum 2016
Vem kan söka?
Lokala ideella föreningar kan söka bidraget för egen lokal som fungerar som samlingsplats för 
trakten.

Hur söker man?
Föreningen ansöker om bidraget genom att använda blanketten ” Bidrag – Lokala 
mötesplatser/kulturcentrum” på kommunens hemsida. Ansökan skickas till: Lekebergs 
kommun, Kultur- och fritidsavdelningen, 716 81 Fjugesta.

Vad kan man söka för?
Bidraget kan sökas för egen lokal som fungerar som samlingsplats för trakten (här avses inte 
traditionella hembygdsgårdar, museer, kyrkor eller kyrkolokaler). Verksamheten ska i 
huvudsak bedrivas ideellt, ha bredd och vara tillgänglig för olika målgrupper samt äga rum 
under hela året. För att erhålla bidrag ska föreningen följa de allmänna villkoren för bidrag 
samt bifoga sedvanliga föreningshandlingar och årsplanering för verksamheten. 

Bidrag utgår med 5 000 kr/år.

Föreningar som söker skötselbidrag för idrottsanläggningar kan inte söka bidrag för lokala 
mötesplatser/kulturcentrum.

När söker man?
Sista ansökningsdag för 2016 är 1 september.

Handläggnings- och beslutsprocess
Handläggare är tjänsteman på kultur- och fritidsavdelningen som tar beslut på delegation för 
kultur- och bildningsnämnden, dit besluten sedan anmäls/redovisas.

Om verksamheten kraftigt förändras och/eller minskas ska hela bidraget återbetalas. Bidrag kan 
endast sökas för innevarande kalenderår.

En rapport med uppföljning av föreningens verksamhet och ekonomi ska skickas in. Befintlig 
blankett ska användas.

I samband med marknadsföring ska det framgå att Lekebergs kommun är bidragsgivare.

Dessa regler kan komma att justeras i samband med den totala översynen av de kommunala 
bidragsreglerna 2016 inför 2017.
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Daniel Eriksson (kultur- och fritidschef)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§79 - Bidrag lokala mötesplatser/kulturcentrum (KUB 16-113)
Ärendebeskrivning
Ett bidrag till lokalhållande ideella föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet för 
medborgarna runt om i kommunen är viktigt för bland annat demokrati, delaktighet, tillhörighet och 
kreativitet. Ett aktivt föreningsliv bidrar till det kommunala nämndmålet att medborgarna ska kunna 
ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att 
själva ägna sig åt skapande verksamhet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att etablera ett nytt föreningsbidrag fr.o.m. 2016 med 
namnet ”Lokala mötesplatser/kulturcentrum” enligt bilaga.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att etablera ett nytt föreningsbidrag fr.o.m. 2016 med 
namnet ”Lokala mötesplatser/kulturcentrum” enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bidrag - Lokala mötesplatser/kulturcentrum
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Tjänsteskrivelse 2016-03-30 1 (2)

Dnr: KUB 15-500

Tjänsteskrivelse - Återrapport motionsspår Fjugesta
   

Ärendebeskrivning
Fråga från nämnden om underhållet av motionsspåret i Fjugesta, Bergaspåret.

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden har ställt frågan vad förvaltningen gör för att 
underhålla motionsspåret i Fjugesta, om pengarna som är avsatta för underhållet till 
det används. 

2 Analys
Motionsspårets kondition i Fjugesta är ansträngd. Spåret behöver undersökas. 

12 stolpar blåste ner i höstens storm. För en investering på drygt 150 tkr grävdes 
ledningarna ned vid de nedfallna stolparna för att säkerställa driften vid ev. 
kommande stormar och nya stolpar restes. Belysningen ersattes med LED som är 
både mer driftsäker och hållbar. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ett väl fungerande motionsspår är viktiga för folkhälsan. För både miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet behöver ledningar grävas ned, stolpar och armaturer bytas ut. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsavdelningen har 138 tkr avsatta för motionsspår (44 tkr Övrigt 
material, 51 tkr Övriga tjänster, 27 tkr El och 16 tkr Kapitalkostnader). Enligt utfall 
2015 redovisas ett överskott på 55 tkr (främst Övrigt). Även Teknik- och 
serviceavdelningen har kostnader för motionsspåren. Teknik och service behöver 
därför återrapportera sina delar. Den totala kostnaden för motionsspåret kan först bli 
känd efter bägge avdelningarnas rapporter. 

En översyn av motionsspårens kondition med tillhörande belysning i Fjugesta behövs. 
Investeringsmedel behöver med stor sannolikhet avsättas för att klara de kostsamma 
underhållsåtgärderna.

3 Slutsats
En översyn av motionsspårets kondition med tillhörande belysning i Fjugesta behövs. 
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med frågan.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporteringen.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2016-03-30 2 (2)

Dnr: KUB 15-500

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Motionsspår
Datum: 2016-03-01 08:26:38

Från:Mats Turesson
Skickat: den 23 februari 2016 14:30
Till: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Ämne: SV: Motionsspår

Hej Daniel,

Det är mycket svårt att svara på frågan, mest för att det varierar så mycket mellan olika
år. Under 2015 har det genomförts ganska lite åtgärder. Totalt ca en veckas arbete med
klippning, röjning och akutåtgärder vid vindfäll motsvarande. Kostanden blir ca 10 000 kr

Vissa år görs mer, t ex utfyllnad av underlaget och mer omfattande röjning av sly längs
spåret, då blir insatsen kanske uppåt tre veckor totalt vilket innebär att kostnaden ökar
betydligt.

Med vänlig hälsning / Mats
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Yttrande granskning av intern 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (3)

Dnr: KUB 15-525

Tjänsteskrivelse - Yttrande avseende granskning av 
intern kontroll i Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning 
av kommunen intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av 
intern kontrollen, 2010 och 2011, som båda visade på brister i hur kommunen 
arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och 
nämnderna vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kultur- och bildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande på 
rapporten.    

1 Bakgrund
I granskningen som genomfördes 2010 visade det sig att nämnderna inte, och 
kommunstyrelsen bara delvis, följde det av kommunfullmäktige antagna reglementet 
för intern kontroll. 

En uppföljande granskning 2011 visade att till stora delar kvarstod bristerna. Efter 
den nu genomförda granskningen så är PWC slutsats fortfarande, fem år senare 
kvarstår många av bristerna.  

2 Analys
Kommunstyrelsen uppmärksammade i våras att det fanns brister i nämndernas 
intern kontroll och påpekade detta för nämnderna. Styrelsen gav då instruktioner om 
att snarast anta intern kontrollplaner för 2015 och inkomma med en beskrivning över 
hur arbetet med internkontroll arbetet bedrivs i nämnderna, detta skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen innan sommaren. 

Kultur- och bildning samt Sydnärkes IT-nämnd antog en intern kontrollplan i början 
av hösten. Vård- och omsorgsnämnden hade antagit en intern kontrollplan för 2015 i 
februari.
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (3)

Dnr: KUB 15-525

2.1 Åtgärder
Som granskningen också tar upp har kommunstyrelsen uppmärksammat bristerna 
och under hösten har ett aktivt arbete bedrivits kring intern kontroll, med bland 
annat utbildning för kultur- och bildningsnämnden och genomgång med en del 
tjänstepersoner. 

Inför 2016 har samtliga nämnder i december månad antagit intern kontrollplaner för 
2016 baserat på en mall som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. I mallen 
finns en gemensam riksbedömningsmatris och information om hur intern kontrollen 
ska fungera i Lekebergs kommun. 

Där framgår tydligt att 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. 

Ett förtydligande har också skickats ut från kommunstyrelseförvaltningen till 
förvaltningarna kring att nämnden ska anta en rapport i samband med 
verksamhetsberättelsen och att den ska rapporteras till kommunstyrelsen. En mall 
för hur denna har tagits fram och skickats ut till alla förvaltningar.     

Checklistan för nyanställda kommer också kompletterats med en ruta kring 
genomgång av kommunens intern kontroll för att säkerställa att alla medarbetare får 
informationen.

3 Genomsyrande perspektiv
En bedömning har gjorts av dom genomsyrande perspektiven barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration där de inte bedöms 
påverkas av detta ärende. 

4 Ekonomiska konsekvenser
Brister intern kontrollen kan det leda till ekonomiska konsekvenser för kommuner 
om till exempel inte avtal sägs upp i tid eller om kommunen inte handlar enligt ram-
avtalen. Det aktuella ärendet, svara på granskningen, bedöms inte ha några direkta 
ekonomiska konsekvenser. 

5 Slutsats
Precis som granskningen visat så har kommunen fortfarande en hel del brister kring 
den interna kontrollen. Ett omtag påbörjades i våras och inför 2016 är många av dom 
åtgärdade även om det fortsatt krävs en del arbete för att få allt att fungera. 
Bedömningen är dock att dom brister som granskningen visar på är eller kommer 
åtgärdas.  
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 3 (3)

Dnr: KUB 15-525

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende 
uppföljning av granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 15-525

Yttrande - gällande granskning av intern kontroll i 
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämnden instämmer i revisonens kritik kring att det har funnits 
brister i kommunens arbete med intern kontrollen.

Kommunstyrelsen uppmärksammade det under våren 2015, vilket också framgår av 
rapporten. Arbetet med att åtgärda bristerna har pågått sedan dess och de brister 
som rapporten lyfter fram har eller kommer åtgärdas under våren. 
Revisionsrapporten har varit ett bra hjälpmedel i att se över arbetet med intern 
kontrollen.  

Ny mall för intern kontrollplan har utarbetas av kommunstyrelseförvaltningen och 
den mallen har nämnden använt när den antagit sin interna kontrollplan för 2016 på 
decembersammanträdet. I mallen finns det tydligt beskrivet kring hur intern 
kontrollen ska fungera och hur riskbedömningen ska genomföras. Detta är en del i 
arbetet med att få till ett enhetligt intern kontrollarbete i kommunen.    

I januari 2016 följde nämnden upp och rapportera resultatet av intern kontrollen 
2015 till kommunstyrelsen. Även detta sker enligt en mall som 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. Tydliga instruktioner om hur 
rapporteringen ska ske har i samband med detta skickats ut. En samlad rapport 
kommer redovisas för kommunstyrelsen i februari.      

I och med de åtgärder som vidtagits anser kultur- och bildningsnämnden att de 
brister som revisionen lyfts fram att har åtgärdats. 

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (2)

Dnr: KUB 15-237

Tjänsteskrivelse - Översyn av kompetenserna inom 
förskolan
   

Ärendebeskrivning
I kommunen finns ett politiskt beslut att alla tillsvidaretjänster i förskolan ska 
tillsättas med utbildade förskollärare. 
Då det idag råder stor brist på legitimerade förskollärare är det svårt för kommunen 
att rekrytera utbildad personal. I dagsläget har Lekebergs kommun 70 % anställda 
med högskoleutbildning och 30 % med barn- och fritidsutbildning, motsvarande 
gymnasienivå, i förskolan. Både förskollärare och barnskötare är viktiga kompetenser 
inom förskoleverksamheten och kompletterar varandra. För att kunna rekrytera 
utbildad personal, både förskollärare och barnskötare, behövs ett beslut att anställa 
barnskötare på förskollärarunderlag. 

1 Bakgrund
Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och 
lärande bildar en enhet. Den reviderade läroplanen ställer krav på en bredare 
kompetens än tidigare. Förskollärarens ansvar för verksamheten och i arbetslaget har 
ökat. Detta ställer krav på legitimerade förskollärare i förskolan.
Idag har vi svårt att rekrytera både förskollärare och barnskötare till våra tillsvidare 
tjänster och vikariat. Vilket medför att vi vikarie-sätter tjänster med outbildad 
personal, eftersom inga barnskötare söker de tjänster vi har då de inte är tillsvidare.

2 Analys

2.1 Övergripande konsekvenser
Forskning och beprövad erfarenhet visar att förskolor med högutbildad personal ger 
bättre resultat och ökar barnens möjligheter att utvecklas optimalt i förskolan. Att 
vikarie-sätta förskollärartjänster med helt outbildad personal för på sikt stor roll i 
barnens utvecklingspotential.

Att anställa barnskötare i förskolan skapar tryggare arbetssituation för de 
barnskötare som har utbildning och erfarenhet. Vilket kan bidra till att kommunen 
blir en attraktivare arbetsgivare.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Då barnskötare ligger lägre lönemässigt får detta konsekvenser i budgetunderlaget, 
då budgeten är beräknad på förskollärarlöner.

3 Slutsats
Lekebergs kommun bör öka sin attraktivitet som arbetsgivare och trygga 
personalrekryteringen i förskolan, genom att möjliggöra att tillsvidareanställa 
barnskötare.
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (2)

Dnr: KUB 15-237

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. ger förvaltningen möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare vid de tillfällen inga 
sökanden till tjänsterna är legitimerade förskollärare, 
2. beslutar att majoriteten av anställda pedagoger i förskolan ska vara legitimerade 
förskollärare.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Ewa Möller
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §88

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§88 - Översyn av kompetenserna inom förskolan (KUB 15-237)
Ärendebeskrivning
I kommunen finns ett politiskt beslut att alla tillsvidaretjänster i förskolan ska tillsättas med utbildade 
förskollärare. 
Då det idag råder stor brist på legitimerade förskollärare är det svårt för kommunen att rekrytera 
utbildad personal. I dagsläget har Lekebergs kommun 70 % anställda med högskoleutbildning och 30 
% med barn- och fritidsutbildning, motsvarande gymnasienivå, i förskolan. Både förskollärare och 
barnskötare är viktiga kompetenser inom förskoleverksamheten och kompletterar varandra. För att 
kunna rekrytera utbildad personal, både förskollärare och barnskötare, behövs ett beslut att anställa 
barnskötare på förskollärarunderlag.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. ger förvaltningen möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare vid de tillfällen inga sökanden till 
tjänsterna är legitimerade förskollärare, 
2. beslutar att majoriteten av anställda pedagoger i förskolan ska vara legitimerade förskollärare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden 
1. ger förvaltningen möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare vid de tillfällen inga sökanden till 
tjänsterna är legitimerade förskollärare, 
2. beslutar att majoriteten av anställda pedagoger i förskolan ska vara legitimerade förskollärare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av kompetenserna inom förskolan
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Tjänsteskrivelse 2016-03-22 1 (2)

Dnr: KUB 14-327

Tjänsteskrivelse - Översyn av inackorderingsbidrag

   

Ärendebeskrivning
2014-06-11, § 168, beslutade kultur- och bildningsnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över reglementet för inackorderingsbidrag. Enligt kommunens 
nuvarande regelverk är sista ansökningsdag 30 november respektive 30 april 
beroende på om man söker för ett helt läsår eller en termin. Det försvårar för eleven 
att ansöka om bidrag för endast sista månaden av terminen.

I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett förslag på revidering av 
nuvarande regler och en ny ansökningsblankett har också tagits fram.
De förändringar som föreslås är att sista datum för ansökan justeras till 31 maj 
respektive 31 december. De elever som kan nyttja busskort för hemresor får en 
reducering av bidraget. Till ansökan ska eleven bifoga schema och skolan intyga att 
eleven påbörjat sin utbildning. Reglerna har dessutom förtydligats gällande ramtider, 
hur avstånd och tider beräknas. 

En mer detaljerad blankett har utformats med syftet att underlätta handläggningen 
och göra den mer likvärdig.

1 Bakgrund
Enligt Skollagen 15 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i 
en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering
på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det
år eleven fyller 20 år och avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna i reglerna innebär en besparing för kommunen 
avseende de elever som genom sitt busskort kan åka till och från 
folkbokföringsadressen (föräldrahemmet).

3 Slutsats
I och med översynen ges eleverna längre tid att komma in med ansökan om 
inackorderingsbidrag. För eleverna som söker innebär de föreslagna förändringarna 
att de behöver komma in med fler handlingar och även intyg från skolan. Detta 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-22 2 (2)

Dnr: KUB 14-327

medför att kommunen får ett bättre beslutsunderlag för bedömning av beslut om 
bidrag och gör handläggningen mer rättssäker och likvärdig.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar nya regler för inackorderingsbidrag, med start 
från höstterminen 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander och Helen Ekman
förvaltningschef Handläggare
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kultur – och bildningsnämnden
Datum: 2016-04-05
Ansvarig för revidering: Kultur – och bildningsnämnden
Ansvarig tjänsteman: Titel
Diarienummer: KUB 14-327 >Regler

Regler för inackorderingsbidrag 
i Lekebergs kommun
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Regler 2 (5)

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

Innehållsförteckning

1 Inackorderingsbidrag .............................................................................................3

1.1 Krav för inackorderingsbidrag........................................................................3

2 Folkbokföringskommun .........................................................................................3

3 Restid och ramtid...................................................................................................3

4 Ansökan .................................................................................................................4

5 Utbetalning av inackorderingsbidrag.....................................................................4

5.1 Reducering av inackorderingsbidraget ..........................................................4

6 Studieavbrott, utflytt eller ändrade förhållanden .................................................5

7 Förhållanden som ej medger inackorderingsbidrag ..............................................5

8 Elev vid fristående gymnasieskola .........................................................................5

9 Överklaga beslut ....................................................................................................5
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Regler 3 (5)

1 Inackorderingsbidrag
Elev som går i kommunal gymnasieskola har enligt 15 kap. 32 § skollagen rätt till 
inackorderingsbidrag t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. 
Inackorderingsbidraget skall bidra till kostnader för inackordering och hemresor.

1.1 Krav för inackorderingsbidrag
För att inackorderingsbidrag ska beviljas ska följande krav vara uppfyllda:

 Eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun

 Elevens totala restid tur och retur till och från folkbokföringsadressen är 
mer än 3 timmar per dag.

 

 Inackorderingen undanröjer problemet med lång restid mellan 
folkbokföringsadressen och studieorten

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering på hemorten om elevens 
vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i 
Sverige.

Inackorderingsbidrag kan även beviljas om elevens vårdnadshavare flyttat till 
Lekeberg och eleven bor kvar på skolorten för att fullfölja en tidigare påbörjad 
gymnasial utbildning. Som regel avser detta sista läsåret.

2 Folkbokföringskommun
Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina 
föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått 
myndig ålder. Därför är det viktigt att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun 
under hela sin gymnasieutbildning. Om folkbokföring sker på skolorten går eleven 
miste om inackorderingsbidraget.

3 Restid och ramtid
För att beviljas inackorderingsbidrag måste den totala restiden till och från skolan 
överstiga 3 timmar per dag. Restiden innefattar gångtid till och från närmaste 
busshållplats, restid med buss, gångtid till och från skolan samt väntetid före och 
efter skolan. Gångtiden beräknas 15 min/km (året runt). 

Det är skolans ramstarttid och ramsluttid som gäller – inte elevens individuella 
skoldag/schema. Om inte skolan har fastställa tider är det ramtiderna 8.00-
16.00 som gäller.
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Regler 4 (5)

4 Ansökan
Ansökan för ett helt läsår skall vara inlämnad senast den 31 december. Gäller 
ansökan enbart för en termin är sista ansökningsdag den 31 december för 
höstterminen och för vårterminen den 31 maj. Tillsammans med ansökan skall 
följande handlingar bifogas:

 kopia på hyreskontrakt 
 kopia på kvitto av första hyresinbetalningen för hösten respektive våren 

insänds så snart som möjligt
 schema

Bidraget beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän alla handlingar 
kommit in. På ansökan ska skolan intyga att eleven påbörjat utbildning samt om 
eleven mottagit gymnasiekort.

Ansökningsblankett skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas i receptionen 
i kommunhuset.  Ansökan sänds till kultur- och bildningsnämnden, Lekebergs 
kommun, 716 81 Fjugesta eller lämnas in till kommunens reception.

5 Utbetalning av inackorderingsbidrag
Under höstterminen görs 4 utbetalningar och under vårterminen görs 5 
utbetalningar. Inackorderingsbidraget betalas ut den 27:e varje månad 
(september t.o.m. maj) till angiven bank och kontonummer. Utbetalning görs till 
myndig elev respektive vårdnadshavare för omyndig elev. Vårdnadshavaren kan 
även godkänna omyndig elev som betalningsmottagare. 

Beroende på avstånd mellan hem och skola beviljas inackorderingsbidrag med 
följande belopp (beloppen är prisbasbeloppsbaserade och justeras årligen):

Avstånd i km Kronor/mån

0 – 149 1 480

150 – 349 1 780

350 och däröver 2 160

5.1 Reducering av inackorderingsbidraget
För elever som studerar på gymnasieskola i Örebro län och får ett gymnasiekort 
som skolan tillhandahåller, reduceras inackorderingsbidraget med 1/150 av 
basbeloppet (295 kronor/månad för år 2016). Gymnasiekortet kan användas för 
skolskjuts dagligen och hemresor. Reduceringen görs endast om du kan använda 
busskortet för både hemresa till folkbokföringsadressen och resa till 
inackorderingsorten/skolan.
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Regler 5 (5)

6 Studieavbrott, utflytt eller ändrade förhållanden
Om elev avbryter studierna eller ändrar folkbokföringsort under läsåret måste 
detta genast anmälas till Lekebergs kommun. Om förutsättningarna ändras på 
något annat sätt för inackorderingsbidrag är eleven även skyldig att omedelbart 
anmäla detta. Återbetalningsskyldighet föreligger om bidraget har utkvitterats 
på felaktiga grunder.

7 Förhållanden som ej medger inackorderingsbidrag
Vid följande situationer beviljas inte inackorderingsbidrag:

 Om elev genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i 
föräldrahemmet p.g.a. sociala missförhållanden.

 Om elev har lärlingslön eller praktiklön är möjligheter att få 
inackorderingsbidrag begränsade.

 Om elev har bostadsbidrag utgår inte inackorderingsbidrag.

 Om elev erhåller extra resebidrag från kommunen.

8 Elev vid fristående gymnasieskola
Elever vid friskolor ska i stället söka inackorderingstillägg hos Centrala 
studiestödsnämnden, CSN.

9 Överklaga beslut
Om ansökan helt eller delvis avslås meddelas du per brev.

Beslut om inackorderingsbidrag kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Hur 
du gör för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du 
får ditt beslutsbrev.
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ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG  
                                

Ansökan skickas till:

                                     Lekebergs kommun
                                     Kultur – och bildningsförvaltningen
                                     716 81 Fjugesta

Ansökan för läsåret………………………..

  Elevens personuppgifter
Efternamn och förnamn Personnummer

Folkbokföringsadress Postnummer 

Telefon mobil Ort

Telefon bostaden E-post

Folkbokföringskommun

  Kontaktuppgifter för vårdnadshavare/målsman
Efternamn och förnamn Personnummer

Bostadsadress Postnummer 

Telefon mobil Ort

  Studier och studietid
Skolans namn Skolort

Utbildning (kurs/program) Årskurs

Tid för vilket inackorderingsbidrag söks

Hel hösttermin
      
Del av hösttermin       from                           tom

Hel vårtermin

Del av vårtermin       from                             tom

  Orsak till inackordering
Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingsbidrag

Restiden är mer än 3 timmar per dag (tur och retur)                  Jag är elev på godkänt idrottsgymnasium         

Jag kan inte utnyttja allmän kommunikation                                             Jag praktiserar: Arbetsplats och ort………………………………………….           

Inackorderingsadress
C/o Postnummer Ort

Telefon bostaden Telefon mobil

Kopia på hyreskontrakt och första hyreskvittot för terminen måste insändas för att utbetalning ska kunna ske, samt skolschema

Jag bifogar kopia på hyreskontrakt                                        Jag bifogar kopia på skolschema

Jag bifogar kopia på första hyreskvitto för                    höstterminen                                                                              vårterminen

Lärlings-/praktiklön och bostadsbidrag

Jag erhåller lärlings- /praktiklön Jag erhåller bostadsbidrag
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Färdsätt 
Färdsätt från hemmet till skolan

Buss, ange bussnummer och busshållplats:
Tåg

Restid
Till skolan Från skolan
Gångavstånd (bostaden-busshållplatsen)                    km Bussens avgångstid kl
Bussens avgång kl Bussens ankomsttid kl
Bussens ankomst kl Väntetid efter skolslut (ramtid gäller)                       min
Väntetid innan skolstart (ramtid gäller)                        min Gångavstånd (busshållplatsen-bostaden)                  km

För studerande på skolort i annat län än Örebro län
Från bostaden till skolort, antal km:
Från bostaden till skolort, antal min:                                            

Skolan intygar
Härmed intygas att eleven påbörjat den i ansökan sökta utbildningen. Avbrott i studierna meddelas per 
telefon 0585-48 700
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Skolans ramtider Eleven har fått ett gymnasiekort som kan 
användas för resa till/från skolan och 
hemresor till folkbokföringsadress

Ja                              Nej

Betalningsmottagare
Namn

Bank Clearing- kontonummer

Vårdnadshavares underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/jag har tagit del av 
informationen som medföljer blanketten. Vi/jag är medvetna om att studieavbrott genast måste anmälas, se gällande 
regler. Återbetalningsskyldighet föreligger om bidraget har utkvitterats på felaktiga grunder.
Ort och datum Vårdnadshavare 1, namnteckning Namnförtydligande

Ort och datum Vårdnadshavare 2, namnteckning Namnförtydligande

Elevens försäkran och underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/jag har tagit del av 
informationen som medföljer blanketten. Vi/jag är medvetna om att studieavbrott och förändringar genast måste anmälas, 
se gällande regler. Återbetalningsskyldighet föreligger om bidraget har utkvitterats på felaktiga grunder.
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande
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ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG  
                                

Ansökan skickas till:

                                     Lekebergs kommun
                                     Kultur – och bildningsförvaltningen
                                     716 81 Fjugesta

Ansökan för läsåret………………………..

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och bildningsförvaltningens anteckningar
Resväg tid

Ansökan beviljad Avslag på ansökan Motivering:

Beviljat antal månader Ht Belopp/mån

Beviljat antal månader Vt Belopp/mån

Beslut utsänt: Handläggare:
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kultur- och bildningsnämnden Mötesdatum

2014-06-11
DNR
KUB 14-192

1 (1)

Protokollsutdrag

§ 168 - Beviljande av ansökningar om inackorderingsbidrag

Dnr KUB 14-192

Förvaltningschef Ewa Lindberg och handläggare Linda Kirrander föredrar ärendet.

Ärendebeskrivning
Inackorderingsbidrag kan sökas antingen för ett helt läsår eller för respektive termin. 
Enligt kommunens regelverk (antaget 2001-05-22, § 58) är sista ansökningsdag för helt läsår 30 
november. Ansökan som gäller höst- respektive vårtermin ska ha inkommit 30 november 
respektive 30 april. I regelverket framgår inte om det är möjligt att söka för enstaka månader eller 
för enbart sista månaden i respektive termin, dvs för maj och för december, då bidrag betalas ut. 
Då ansökningar ska innehålla gällande kontrakt och kopia på hyresinbetalning kan svårigheter 
uppstå om ansökningen gäller sista månaden. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. beviljar inackorderingsbidrag för ansökningar inkomna under maj 2014.
2. uppdrar till Kultur- och bildningsförvaltningen att se över regelverket för 

inackorderingsbidrag 

Beslutsunderlag

 Regler för inackorderingsbidrag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om inackorderingsbidrag och justering av regler

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. beviljar inackorderingsbidrag för ansökningar inkomna under maj 2014. 
2. uppdrar till Kultur- och bildningsförvaltningen att se över regelverket för 

inackorderingsbidrag.

 

Expedierat
Chef administrativa avdelningen/handläggare Anders Edlund
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §89

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§89 - Översyn av regler för inackorderingsbidrag (KUB 14-327)
Ärendebeskrivning
2014-06-11, § 168, beslutade kultur- och bildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
reglementet för inackorderingsbidrag. Enligt kommunens nuvarande regelverk är sista ansökningsdag 
30 november respektive 30 april beroende på om man söker för ett helt läsår eller en termin. Det 
försvårar för eleven att ansöka om bidrag för endast sista månaden av terminen.

I och med översynen har förvaltningen arbetat fram ett förslag på revidering av nuvarande regler och 
en ny ansökningsblankett har också tagits fram.
De förändringar som föreslås är att sista datum för ansökan justeras till 31 maj respektive 31 
december. De elever som kan nyttja busskort för hemresor får en reducering av bidraget. Till 
ansökan ska eleven bifoga schema och skolan intyga att eleven påbörjat sin utbildning. Reglerna har 
dessutom förtydligats gällande ramtider, hur avstånd och tider beräknas. 

En mer detaljerad blankett har utformats med syftet att underlätta handläggningen och göra den 
mer likvärdig.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar nya regler för inackorderingsbidrag, med start från höstterminen 
2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar nya regler för inackorderingsbidrag, med start från höstterminen 
2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av inackorderingsbidrag
 Regler för inackorderingsbidrag i Lekebergs kommun
 Förslag ny ansökan - inackorderingsbidrag
 Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden §168
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Ställföreträdande 
förvaltningschef

14

KUB 16-168
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Tjänsteskrivelse 2016-03-22 1 (1)

Dnr: KUB 16-168

Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef

   

Ärendebeskrivning
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande 
förvaltningschef. För att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2016 för hela 
förvaltnings ledningsgrupp behöver ytterligare en chef gå in som ställföreträdande 
förvaltningschef under en vecka, v.29. Utifrån planering inom ledningsgruppen avses 
att förskolechef Inga-Lill Friberg Pettersson är ställföreträdande förvaltningschef 
under vecka 29.

1 Bakgrund
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande 
förvaltningschef. För att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2016 för hela 
förvaltnings ledningsgrupp behöver ytterligare en chef gå in som ställföreträdande 
förvaltningschef under en vecka.

2 Slutsats
Utifrån planering inom ledningsgruppen avses att förskolechef Inga-Lill Friberg 
Pettersson är ställföreträdande förvaltningschef under vecka 29.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att
förskolechef Inga-Lill Friberg Pettersson är ställföreträdande förvaltningschef under 
vecka 29.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare

Page 114 of 250



Redovisning av ej verkställda 
beslut gällande SoL och LSS, 

kvartal 4, 2015

15

KUB 16-46
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Tjänsteskrivelse 2016-03-11 1 (2)

Dnr: KUB 16-46

Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut Sol och LSS för 
kvartal 4, 2015, kultur- och bildningsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015, finns 8 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015

Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum Beslut Anledning till ej 
verkställt beslut

Övrigt

Pojke 2015-08-21 Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet

Det har ännu ej funnit 
stödfamilj med 
tillräckligt goda 
kvalifikationer

Pojke 2015-08-21 Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet

Det har ännu ej funnit 
stödfamilj med 
tillräckligt goda 
kvalifikationer

Flicka 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktperson Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktperson

Pojke 2015-07-08 Kontaktperson Ny 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-11 2 (2)

Dnr: KUB 16-46

kontaktperson 
2015-10-08

Pojke 2014-08-30 Kontaktfamilj 2014-08-30 sa 
kontaktfamiljen upp 
sitt uppdrag. Sökande 
efter ny kontaktfamilj 
har pågått sedan dess, 
utan att lyckas. 
Utredaren har i 
dec/jan försökt få 
kontakt med modern 
igen utan att lyckas.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 4, 2015
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Rapportering av trakasserier 
och kränkande behandling för 

perioden januari - februari 
2016
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-120

Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier  för perioden januari och 
februari 2016
   

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.
För perioden har tio rapporteringar inkommit, fem från Lekebergsskolan 7-9, två från 
förskoleområdet Hidinge/Lanna och tre från Mullhyttans skola. För Hidinge skola, 
Lekebergsskolan 4-6 samt Tulpanens skola eller övriga förskolor i kommunen har inga 
rapporteringar inkommit.

Sammanställning av inkomna utredningar för perioden

Lekebergskolan 7-9:

I fyra av fem av de inrapporterade fallen har rektor bedömt att eleven har blivit 
utsatt för kränkande behandling/trakasserier. I samtliga fall planeras åtgärder.

I ett av de fem fallen har rektor bedömt att eleven inte blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier. Åtgärder planeras.

Förskoleområdet Hidinge/Lanna: 

I båda de inrapporterade fallen har förskolechef gjort bedömning att barnet inte 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. Åtgärder planeras.

Mullhyttans skola:

Tre kränkningsärenden. Två som är avslutade och ett där arbete pågår.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av 
kränkande behandling och trakasserier för januari och februari 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §96

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§96 - Rapportering av trakasserier och kränkande behandling för 
perioden januari - februari 2016 (KUB 16-120)
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.
För perioden har tio rapporteringar inkommit, fem från Lekebergsskolan 7-9, två från 
förskoleområdet Hidinge/Lanna och tre från Mullhyttans skola. För Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-
6 samt Tulpanens skola eller övriga förskolor i kommunen har inga rapporteringar inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för januari och februari 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för januari och februari 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier  för perioden 

januari och februari 2016
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
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Redovisning av ogiltig frånvaro 
för perioden januari - februari 

2016

17

KUB 16-121
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-121

Tjänsteskrivelse - Redovisning av ogiltig frånvaro för 
perioden januari - februari 2016
   

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

Rapporter för perioden januari – februari 2016 har inkommit från Hidinge skola, 
Mullhyttans skola, Tulpanens skola och Lekebergskolan 4-6 och 7-9 att de inte har 
någon ogiltig frånvaro att rapportera.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-03-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:50 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §95

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-22

Datum för överklagan 2016-03-24 till och med 2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-03-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§95 - Redovisning av ogiltig frånvaro för perioden januari - 
februari 2016 (KUB 16-121)
Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till nämnden, enligt 
beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15.

Rapporter för perioden januari – februari 2016 har inkommit från Hidinge skola, Mullhyttans skola, 
Tulpanens skola och Lekebergskolan 4-6 och 7-9 att de inte har någon ogiltig frånvaro att rapportera.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden januari – 
februari 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ogiltig frånvaro för perioden januari - februari 2016
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Samråd - Detaljplan för Sälven 
1:41 och 1:39

18

KUB 16-189
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Samråd - Detaljplan för 
Fjugesta 4:61 mfl. 

19

KUB 16-178
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Inriktningsbeslut från 
kommunstyrelsen att 

samordna socialtjänsten

20

KUB 16-108
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
I nuläget är socialtjänsten uppdelat på vård- och omsorgsnämnden (VON) som idag organiserar 
Vuxenenheten samt kultur- och bildningsnämnden (KUB) som i dag organiserar barn- och 
familjeenheten. 

PWC har genomfört tre olika utredningar kring nuvarande organisation och konstaterat att det finns 
brister och att en del av dem beror på kommunens organisation med ansvarat uppdelat på två olika 
nämnder.

Fördelarna med en samlad socialtjänst är främst
- en ökad rättssäkerhet
- en bättre helhetssyn
- en bättre arbetsmiljö/attraktiv arbetsgivare

Baserat utredningarna PWC har genomfört har ett förslag tagits fram om att samordna all socialtjänst 
under vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omorganisation av socialtjänsten
 Tjänstepersonsförslag för organisering av individ- och familjeomsorg
 Utredning - Org former IFO
 §33 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören
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Information - Samarbete 
politiker/tjänstemän

21
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Samarbete –
ansvar/roller och kommunikation

onsdagen den 17 februari

Dokumentation 
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Utbildningsdag 17 februari

 Ordförande Håkan Söderman och Marie Bäcklin beskriver syftet med 
utbildningsdagen och hur den inleder tre utbildningsdagar under 2016. (Slides 
bifogas)

 Moderatorn presenterar dagens uppläggning om mål med arbetet. Under dagen 
ska gruppen uppnå följande mål:

• Att ge insikter i det statliga utbildningsuppdraget

• Att ge insikter i skolhuvudmannens uppdrag

• Att få del av olika perspektiv på hur styrning och ledning stödjer 
verksamhetsutveckling

• Att i dialoger utforska hur roller, mandat och processer definieras och verkar inom 
förvaltningen

• Att lägga grund till överenskommelse som säkrar en väl fungerande kommunikation, 
gemensamt perspektiv på förvaltningens utvecklingsmodell samt tryggt samarbete 
mellan huvudman och verksamhet

 Arbete inleds med en genomgång av skolans styrsystem och huvudmannens 
ansvar

Efter genomgången placeras deltagarna i fem grupper efter uppdragskategorier (tjänstemän, 
politiker). Grupperna diskuterade följande frågor:

Hur har vi (ledare och politiker) infriat förväntningar som formulerades 11 februari 2015?

Vilka tankar väckte inledningen? Vad tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet?

Vilka är våra styrkor och utvecklingsområden?

Varje deltagare noterar huvudpunkter i diskussionen och tar med sig till nästa arbetspass, då 
nya tvärgrupper bildas. Då behandlas följande frågor:

Redovisa den föregående diskussionen.

Sammanställ det ni gemensamt uppfattar som förvaltningens samlade styrkor och 
utvecklingsområden

Hur kan vi gå vidare?
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Sammanställning av gruppernas resultat – styrkor

Grupp 1   

Öppenhet

Prioriterar gemensam tid

God vilja att arbeta för utveckling

Grupp 2

Närhet i den lilla kommunen

Gott samarbete politiskt mellan majoritet och opposition

Mötesplatser/träffar politiker och tjänstemän

Ny ledningsorganisation-framtidstro

Övervägande positivt om skolledning

Expansiv kommun

Stolthet, entreprenörskap och vilja

Viktigt med barn och utbildning

Prioritet budskap, gott ledarskap och verksamhetsutveckling

Engagerade medarbetare

Grupp 3

Engagemang

Närhet

”Alla” känner ett ansvar

Grupp 4

Ej angivet

Grupp 5

Nära och litet

Framtidsanda

”Alla hjälps åt”
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Angenäma utmaningar

Samverkan (majoritet, opposition, tjänstemän)

Sammanställning av gruppernas resultat – Utvecklingsområden

Grupp 1

Behålla och utveckla det goda samtalsklimatet

Utveckla systematik i olika avseenden

Gemensamma erfarenheter

Grupp 2

Forma egna mätinstrument, analys samt progression

Se, synas och bli sedd som personal

Många nya medarbetare får tid o förutsättningar att jobba ihop sig (mycket outtalat att förstå)

Förutsättningar till att vara pedagogisk ledare

”Informella” forum ex. frukost politik o tjänstemän

Mer fokus på det positiva/stärka

Utmanande hur talet om/bilden av

Fokus, lyfta fram KoF

Grupp 3

Viktigt med tydlig organisation och beslutsgång

Viktigt med möjlighet till informella samtal och möten - kunna bolla tankar med varandra

Tillit till varandras roller

Grupp 4

Anta barnperspektivet

Använda mätinstrument på rätt sätt

Samverkan/enighet utåt

Skapa en organisation och struktur och hålla fast i den(frågor, uppdrag, beslut – ”rätt” väg)

Likvärdighet – hela kommunen och alla verksamheter

Att välkomna den ökande befolkningen, nyanlända = integration
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Goda samverkan/ förståelse mellan roller

Grupp 5

Skapa och hålla i strukturer och systematik

Behovsanpassade mätinstrument

Likvärdighet

Professionalitet

Förbättringsarbete – Hur gör vi?

Grupp 1

Ej angivet

Grupp 2

Utveckla årshjulet/systematiskt arbete inkludera samarbete politik och tjänstemän

Tilltro till det vi påbörjat och bygga vidare

Koppla till olika forum kontinuerligt för förståelse, begrepp, kommunikation

Lyfta fram, ta vara på styrkor, det positiva

Forma forum/kultur för utbyte och lärande

Värna för att få jobba ihop sig

Förslag: 

Prova ”informella” mötesplats 

Forma överenskommelser kommunikation och samarbete – följa upp

/om det inte fungerar – hur gör vi?/

Prata om forumet politik, fack och personal

Grupp 3

Ej angivet
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Grupp 4

Fokus på barnperspektiv alltid för alla – kunskap om Barnkonventionen

Välja gemensam kunskap om hur resultat mäts

Vi har en organisation, men behöver utveckla strukturer i dialog med varandra rätt fråga/ 
beslut på ”rätt” plats

Verksamhetsbesök, ev. kontaktpolitiker, aktiva politiker

Familjens hus i kombination med kulturhus

Ge goda möjligheter till möten/dialog

Grupp 5

Bygga skelettet/Navet viktigt kartlägga nuet, kontinuerlig uppföljning, utvärdera

Arbetsro HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL UNDAN!

Ha barnperspektiv

Deltagarnas workshop avslutades med att samtliga angav prioritering av det 
fortsatta förbättringsarbete. Deltagarna fick ange högst tre områden.

Föreslagna områden kategoriserades i följande områden:

Tillit

Antal angivelser: 13

Ledord: Respekt, förtroende, tydlighet, rollfördelning mm

Barnperspektiv

Antal angivelser: 6

Ledord: ICDP, Barnkonvention, diskutera innebörd mm

Likvärdighet

Antal angivelser: 2

Ledord: Helhet. Hela kommunen mm
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Systematik

Antal angivelser: 12

Ledord: Årshjul, struktur, analys, kvalitetsarbete mm

Dialog

Antal angivelser: 14

Ledord: Engagemang, dialog, fortsätta träffas, samverkan mm

Arbetsro

Antal angivelser: 13

Ledord: Arbetsro

Framtid/utveckling

Antal angivelser: 3

Ledord: Kulturhus, utveckling

Förvaltningschefen avslutar utbildningsdagen med att beskriva den kommande 
processen för förvaltningens utvecklingsarbete (slides bifogas). Dessutom beskriv 
de två förestående utbildningsdagarna:

Onsdagen den 13 april kl.13-17
Nulägesbild –
bearbetning, gemensamma bilder/förståelse av  verksamheten
Onsdagen den 14 september kl.13-17
Systematiska kvalitetsarbetet –
årshjul, teman
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Anmälan av 
delegationsärenden för kultur- 

och bildningsnämnden april 
2016

24

KUB 16-122
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (3)

Dnr: KUB 16-122

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsärenden till 
nämnd 2016-04-05
   

Ärendebeskrivning
En lista över kultur- och bildningsnämndens delegationsbeslut har sammanställts, 
dessutom redovisas arbetsutskottets beslut samt ordförandebeslut. Barn och 
familjeavdelningen har tagit fram en lista över samtliga delegationsbeslut som tagits 
under perioden 2016-01-13 till 2016-03-14.

Ansvar 200

Kostnad för elevassistent för elev i grundskola i annan kommun (KUB 16-128)

Ansvar 201

C2/10 Uppsägning, egen begäran

C2/11 Uppsägning, egen begäran

C5/20 Tjänstledig, utan ersättning (20160101 till 20160701)

C5/21 Tjänstledigt, utan ersättning (3 dagar)

E5b/1-5 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-120)

Ansvar 202

C1/26 Tillsvidareanställning, heltid

C1/27 Tidsbegränsad anställning, heltid

C1/28 Tidsbegränsad anställning, deltid

C1/29 Tillsvidareanställning, heltid

C1/30 Tidsbegränsad anställning, deltid

C2/4 Uppsägning, egen begäran

C2/5 Uppsägning, egen begäran

C5/9 Tjänstledig, utan ersättning

C5/10 Annan ledighet (heldag)

C5/11 Partiell ledighet (20160201 till 20160814)

C5/12 Tjänstledigt, utan ersättning

Ansvar 203

C5/10 Fackligt uppdrag (heldag)

C5/11 Fackligt uppdrag (heldag)

C5/12 Fackligt uppdrag (2 dagar)
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (3)

Dnr: KUB 16-122

C5/13 Fackligt uppdrag (heldag)

C5/14 Fackligt uppdrag (2 dagar)

C5/15 Fackligt uppdrag (2 dagar)

C5/16 Fackligt uppdrag (heldag)

C5/17 Fackligt uppdrag, del av dag

C5/18 Fackligt uppdrag, del av dag

C5/19 Fackligt uppdrag, del av dag

C5/20 Fackligt uppdrag, del av dag

Ansvar 2041

E5b/1-2 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-120)

Ansvar 2050

E5b/1-2 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-120)

Ansvar 2090

D15 - Beslut om bidrag till MTB-bana, Lanna badgruva (KUB 16-132)

Skolskjutshandläggare

E 29 - Beslut om skolskjuts (KUB 16-125, 16-127, 16-131, 16 133-134, 16-138, 16-146 
-149, 16-151, 16-153, 16-161, 16-169 – 171, 16-190 – 192, 16-196 – 197, 16-199 – 
200)

Ordförandebeslut

Yttrande – Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom kultur- och 
bildningsnämnden (KUB 16-3)

Arbetsutskottet

2016-01-29

D16 - Teckna avtal om boende för ensamkommande barn med Villa Hasselfors AB (KUB 16-26)

2016-02-29

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 16-79)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 16-80)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB Villa Hasselfors (KUB 
16-81)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB Innovation (KUB 16-
82)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB Innovation (KUB 16-
67)
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 3 (3)

Dnr: KUB 16-122

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 15-79)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 15-386)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i familjehem (KUB 15-202)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 15-205)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-83)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-84)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn i HVB (KUB 16-85)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-86)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-87)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 15-197)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-17)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-100)

Placering enligt 4 kap 1  § Socialtjänstlagen ensamkommande barn (KUB 16-101)

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-102)

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-103)

Övervägande enligt 13 § 1 st LVU (KUB 16-105)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-106)

2016-03-22

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-142)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-143)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-144)

Övervägande vid placering enligt 13 § LVU (KUB 16-159)

Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration (KUB 16-22)

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander

Handläggare
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Dnr: KUB 16-3

Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron inom kultur- och bildningsnämnden
En god arbetsmiljö på respektive arbetsplats med ett gott arbetsklimat och 
samarbete för trivsel och professionalitet är mycket viktigt. Ledarens roll i arbetet 
med att skapa en god arbetsmiljö är central. Förvaltningsledningsgruppen inom 
kultur- och bildning har därför i sitt gemensamma forum påbörjat arbetet med fokus 
på ledarskap, utveckling och systematik. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat förslag på att skapa en 
kommungemensam arbetsgrupp med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Arbetet påbörjas i början av 2016.

Generellt i arbetsmiljöarbetet genomförs arbetsplatsträffar månadsvis liksom 
kontinuerliga skyddsronder. Vid längre sjukfrånvaro har arbetsledaren kontinuerlig 
kontakt med medarbetaren. Förvaltningen får stöd från personalavdelningen och 
företagshälsovård i arbetet med rehabiliteringsåtgärder och tillbakagång i arbete.  

Konkreta satsningar i arbetsmiljön som genomförts är ljudabsorbenter, 
ljuddämpande bord, höj- och sänkbara skötbord, översyn schemaläggning och 
mötestider, samtal kring uppdrag och arbetsbelastning och kompetensutveckling. 
Det nära ledarskapet för relationsbygge, där medarbetare blir sedda och uppskattade 
är viktigt och av den anledningen har förändringarna inom kultur- och 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation även genomförts. 

Under hösten 2015 genomfördes en grundlig genomgång av sjukfrånvaro och 
sjuklöne- och vikariekostnader. På grund av att redovisningen av vikariekostnaden i 
systemet för 2015 inkluderar alla tillfällen vikarie anlitats, fanns inte någon 
korrelation mellan sjukfrånvaron och kostnaderna för vikarier under 2015. Som ett 
resultat av denna genomgång har bättre kodningar i systemet genomförts för att 
urskilja frånvaroorsak. 

Behovet av att titta på uttag och sparande av semesterdagar har uppmärksammats, 
vilket i sin tur kan ha negativa effekter ur ett såväl hälso- som ekonomiskt perspektiv. 
Avslut av personal samt rekryteringar blir ofta kostsamma, vilket ytterligare 
förstärker vikten av god arbetsmiljö och arbetsklimat samt kvalité och utveckling för 
verksamheterna. 
 
Kommunens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver bli mer känt 
inom kultur- och bildningsförvaltningens ledningsgrupp med flera nya chefer. Det 
finns ett behov av att utforma ett gemensamt och systematiskt arbetssätt kring 
detta, vilket även skulle skapa bättre framförhållning, möjligheten att göra mer 
medvetna val för prioriteringar och satsningar för goda arbetsplatser, gott 
medarbetar- och ledarskap samt verksamhetsutveckling.  
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Dnr: KUB 16-3

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Delegationsbeslut 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 16-136

Kopia av Delegationsbeslut - MTB-banan vid Lanna 
badgruva
Paragraf i delegationsordningen som ligger till grund för 
beslutet
D15 Besluta anordna/stötta fritids- eller kulturaktiviteter (avslagsbeslut får fattas 
oberoende av ansökans storlek).

Kort beskrivning av beslutet och innehåll
Beslut att avslå Lekebergs IF’s ansökan om bidrag till etablerandet av en ny MTB-
etapp vid Lanna badgruva. 

Lekebergs IF’s cykelsektion driver mountainbike-banan vid Lanna badgruva och 
erhåller kommunalt skötselbidrag för den. Föreningen/sektionen ansöker om ett 
bidrag på 104 420 kronor för utvecklandet av en ny etapp. I samtal med företrädare 
för föreningen/sektionen tydliggörs att budgetposten ”anläggningsarbete, 53 920 kr” 
skulle kunna utföras ideellt. Föreningen/sektionen vill även ingå ett 
markupplåtelseavtal med kommunen samt utveckla en ny etapp i samma område. 
Bedömningen, som tagits fram i dialog med Tekniska avdelningen, är att det i 
dagsläget inte är aktuellt då hela området kring Lanna badgruva fortfarande är under 
utveckling. Se även KS 15-596.

Namn och titel på den som fattat beslutandet
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef 

Datum för beslut
2016-02-26
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Redovisning av synpunkter för 
perioden 160106 till 160311

25
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From: daniel.eriksson@lekeberg.se
To: ingerjons@spray.se
Cc:
Bcc:
Subject: Synpunkt
Attachments:
Embedded Attachments: image001.jpg

Hej Mullhyttans IF
att. Inger Jonsson

Jag har mottagit era synpunkter på motionsspåret i Mullhyttan. De ankom 2016-01-07.
Vi behöver gå igenom spåret och belysningen och utifrån det ta fram en åtgärdsplan.
Då det troligtvis rör sig om en större ekonomisk insats behöver vi se hur vi ska lägga upp det.

På återhörande!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildningsförvaltningen
0585-489 20 (direkt)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (växel)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Anneli Seilitz

Telefon (frivilligt)

0733174413

E-post (frivilligt)

anneli.seilitz@orebro.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej jag undrar som ny inflyttad hästgårdsägare i Lanna, om det är helt ok att stänga ute oss ryttare ur en skog
för att det på sommar halvåret skall cyklas där ? Vi bor granne med detta stråk och möts av stora skyltar med
ridförbud ? Gäller det hela skogen eller bara på deras stigar som är gjorda ? Skulle vilja få i gång en diskussion
om att få rida där under vissa tider och månader! Självklart rider vi inte på deras gjorda hinder det finns ingen
anledning till detta, intressant också att se att Lanna satsar på golf och cykel var tog ridhuset och hästnäringen
vägen i er planering ???? Ligger en liten sliten ridskola med ridtält och dåligt underlag i utkanten av samhället...
Hoppas att denna fråga tas till rörd instans jag väntar på svar från er.
Med vänlig hälsning Anneli Seilitz
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FrÅn: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Till: karin Simonsson <karin.simonsson@one.se>
CC: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: SV: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge
Datum: 2016-02-15 14:15:04

Hej Karin!

Tack för ditt mejl. Ingen ändring har skett avseende avlämningsplats, det ska vara samma
som du beskriver.
Jag vidarebefordrar ditt mejl till berörd entreprenör och återkommer när jag fått svar från
dem.

Med vänlig hälsning

Helen Ekman
Handläggare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen
0585-48 938 (dir)
helen.ekman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: karin Simonsson [mailto:karin.simonsson@one.se]
Skickat: den 15 februari 2016 14:06
Till: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Ämne: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge

Hej!

Nu verkar vår chaufför, som kör skolbussen hem från Hidinge skola till Skärmartorp
på eftermiddagarna, ha lagt om turen själv – igen.
Informationen som gått ut till oss föräldrar är att han ska köra från Skärmartorp till
Lekhyttan jämna veckor, medan udda veckor ska han svänga ner mot Staveläng
istället. Detta har inte fungerat efter jullovet. Nu blir barnen avsläppta vid
Stavelängskorset hela tiden. Detta är ingen ändring vi föräldrar har informerats om,
så jag antar att det är chaufförens egna initiativ. Själv vill jag inte ha en sjuåring
gående ensam på vägen eftersom många bilar som kommer ifrån Lekhyttan har
väldigt svårt att hålla 50. Som förälder vill jag kunna lita på att avlämnandet sker på
tidigare anvisad plats och att man kan känna sig trygg med detta.
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Mvh Karin Simonsson, förälder till Matilda och Eric Lundgren
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FrÅn: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge
Datum: 2016-02-15 15:31:23

Från: Helen Ekman
Skickat: den 15 februari 2016 15:29
Till: 'karin Simonsson' <karin.simonsson@one.se>
Ämne: SV: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge

Hej igen,

Jag har nu pratat med entreprenören. Hon förklarade att avseende veckor har det ändrats
från jämn vecka till udda vecka eftersom det var 53 veckor förra året. Chauffören uppgav att
han har stannat bussen cirka 20-25 meter längre bort än vanligt för att få till en smidigare
vändning.
Chauffören ska ändra tillbaka och släppa av enligt tidigare avsläppningsplats.

Hoppas det fungerar bättre framöver!

Med vänlig hälsning

Helen Ekman
Handläggare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen
0585-48 938 (dir)
helen.ekman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: karin Simonsson [mailto:karin.simonsson@one.se]
Skickat: den 15 februari 2016 14:58
Till: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Ämne: Re: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge

Bra. Tack!!

From:Helen Ekman
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Sent: Monday, February 15, 2016 2:15 PM
To:karin Simonsson
Cc:platina kub
Subject: SV: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge

Hej Karin!

Tack för ditt mejl. Ingen ändring har skett avseende avlämningsplats, det ska vara samma
som du beskriver.
Jag vidarebefordrar ditt mejl till berörd entreprenör och återkommer när jag fått svar från
dem.

Med vänlig hälsning

Helen Ekman
Handläggare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen
0585-48 938 (dir)
helen.ekman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: karin Simonsson [mailto:karin.simonsson@one.se]
Skickat: den 15 februari 2016 14:06
Till: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Ämne: Skolbuss Skärmartorp / Hidinge

Hej!

Nu verkar vår chaufför, som kör skolbussen hem från Hidinge skola till Skärmartorp
på eftermiddagarna, ha lagt om turen själv – igen.
Informationen som gått ut till oss föräldrar är att han ska köra från Skärmartorp till
Lekhyttan jämna veckor, medan udda veckor ska han svänga ner mot Staveläng
istället. Detta har inte fungerat efter jullovet. Nu blir barnen avsläppta vid
Stavelängskorset hela tiden. Detta är ingen ändring vi föräldrar har informerats om,
så jag antar att det är chaufförens egna initiativ. Själv vill jag inte ha en sjuåring
gående ensam på vägen eftersom många bilar som kommer ifrån Lekhyttan har
väldigt svårt att hålla 50. Som förälder vill jag kunna lita på att avlämnandet sker på
tidigare anvisad plats och att man kan känna sig trygg med detta.

Mvh Karin Simonsson, förälder till Matilda och Eric Lundgren
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Håkan Zetterholm

Telefon (frivilligt)

070-359 59 50

E-post (frivilligt)

hakan.zetterholm@nerikesbrandkar.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Det vore kanon om läsårsplaneringen fanns att ladda hem som ics-fil eller om det fanns en kalender man
kunde prenumerera på.
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Svar till Håkan
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FrÅn: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2016-02-08 18:29:53

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Kultur- och utbildning

Meddelande
Undrar hur dessa ensamkommande skäggbarn
Påverkar våra barns skolgång.
Kan skolan garantera våra svenska barn godkända betyg och utbildning....
Trött på o se burkabarn o tiggaräckel i centrum. Hällre rasist änlandsförädare.
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: malin.skyman@hotmail.com
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se; maria.backlin@lekeberg.se;
Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se; annica.zetterholm@centerpartiet.se;
Anette.Andersson@Lekeberg.se
Bcc:
Subject: SV: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Malin

Tack för ditt brev och ditt engagemang, i en för kommunen viktig fråga.
Som ordförande för Kultur- och bildningsnämnden vill jag meddela dig att det som är på
gång, är en möjlighetsstudie kring framtida om- och nybyggnation av lokaler för såväl
undervisning, idrott som möteslokaler (alltså föreningslokaler, aula, mm)

Vi kommer arrangera ett allmänt öppet möte i början av april, datum och inbjudan kommer
inom kort. Det är min övertygelse om att god dialog är viktigt, så arbetade vi under hela
processen med Hidinge skola. Detta arbetssätt kommer även att prägla kommande arbete.

Angående frågan kring vilken tid lunch serveras, samt hur höstens schema ser ut, är detta
en fråga för rektor att besvara.

Med vänlig hälsning/Best Regards

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)
Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se

Från:Malin Skyman [mailto:malin.skyman@hotmail.com]
Skickat: den 7 mars 2016 11:32
Till: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>
Kopia: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>; Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>; Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>;
Edlund Kjell <klednt@Lekeberg.se>; astrid.soderquist@telia.com;
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kentrunesson@gmail.com; Jonas Hansen <jonas.hansen@kristdemokraterna.se>;
elin.nilsson@folkpartiet.se; pia.frohman@mp.se; Anette Bergdahl
<anette.bergdahl@lekeberg.se>; ewonneg@hotmail.com; micke@fjugestams.com;
jette.bergstrom@telia.com; gmilton@telia.com
Ämne: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år

Hej,

Efter informationsmötet i torsdags för föräldrar med barn som ska börja till
hösten i förskoleklass, så har jag har dragit igång en facebook-sida för att
samla namn på de som stöder oss föräldrar till barn på Tulpanens skola som
vill få en utbyggd/ny skola tidigare än 3-4 år.

Vi är flera föräldrar till den stora förskoleklassgruppen på 81 st barn, som nu
ska försöka påverka Lekebergs Kommun och politiker att göra något
omgående, åt den redan ansträngda situationen på Tulpanens skola när det
gäller lokal samt plats i matsal. Vi önskar ombyggnad eller utbyggnad nu,
speciellt matsalen om hösten inte ska bli värre för samtliga elever på Tulpanen
skola.

Vi skulle vilja läsa den förstudie som ni nämnde på mötet. Kan du skicka en
länk eller bifoga studien till mig i svar till detta mail vore tacksamt.
Vi skulle även vilja se hur dagens schema ser ut för matsalen. Tider när vilka
klasser äter. Skicka med andra ord dagens schema.

Idag får min dotter äta så sent som 12.20, en gång i veckan. Inte ens jag skulle
vilja äta så sent, när min flicka börjar så tidigt som 07.00.

Hur blir det i höst? På mötet fick vi veta att vissa barn får äta lunch redan vid
10.20. Detta kan väl inte accepteras? Hur ser schemat ut för i hösten?

Detta är först kontakten gällande detta sakärende, så jag väljer att redan nu
kopia Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt samtliga ordinarie
ledamöter i Lekebergs Kommun.

I hopp om ett gott samarbete med oss föräldrar till barn på Tulpanens skola
samt barn som ska börja där.

Mvh
Malin Skyman

Mamma till Malva som går på Rönnen idag, Ellen som börjar till hösten och
Arvid om ytterligare 3 år.
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From: maria.backlin@lekeberg.se
To: malin.skyman@hotmail.com; Agneta.Birgersson@Lekeberg.se
Cc: Hakan.Soderman@Lekeberg.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se;
klednt@Lekeberg.se; astrid.soderquist@telia.com; kentrunesson@gmail.com;
jonas.hansen@kristdemokraterna.se; elin.nilsson@folkpartiet.se;
pia.frohman@mp.se; Anette.Andersson@Lekeberg.se; ewonneg@hotmail.com;
micke@fjugestams.com; jette.bergstrom@telia.com; gmilton@telia.com;
ewa.moller@lekeberg.se; inga-lill.fribergpettersson@lekeberg.se;
eva.nygren@lekeberg.se; Ewa.Lindberg@Lekeberg.se; Mangsbo.Anna-
Karin@edu.lekeberg.se; linda.kirrander@lekeberg.se
Bcc:
Subject: SV: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år
Attachments: 20160303 Sammanställning av skriftliga medskick från föräldrar vid
mötesplats.pdf; Förstudie.pdf
Embedded Attachments:

Hej Malin och tack för ett välbesökt möte i torsdags kväll!

Jag har tagit del av ditt mail och översänder förstudien som du önskar och som vi utlovade
vid mötet.
Skickar även med en sammanställning av det som framkom skriftligt utifrån de samtal som
fördes vid borden av er föräldrar.

Dessa dokument är också på gång, via förskolecheferna och förskolorna samt rektorerna och
skolan, till övriga berörda föräldrar och personal.

Såsom vi informerade om vid mötet kommer nu förskole- och skolledning tillsammans med
personalen att planera utifrån bl.a. övergångsplanen som ni delgavs.
Ni och era barn kommer bli informerade och involverade framöver i detta och där också era
samlade föräldrasynpunkter tas med och beaktas.

Och som Håkan återkopplade tidigare idag, så kommer även ett öppet möte att hållas för
mottagande av idéer och synpunkter utifrån arbetet kopplat till förstudien.

Med vänliga hälsningar

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
Kultur- och bildnings
förvaltningen
0585-487 50 (dir)
maria.backlin@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från:Malin Skyman [mailto:malin.skyman@hotmail.com]
Skickat: den 7 mars 2016 11:32
Till: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>
Kopia: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>; Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>; Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>;
Edlund Kjell <klednt@Lekeberg.se>; astrid.soderquist@telia.com;
kentrunesson@gmail.com; Jonas Hansen <jonas.hansen@kristdemokraterna.se>;
elin.nilsson@folkpartiet.se; pia.frohman@mp.se; Anette Bergdahl
<anette.bergdahl@lekeberg.se>; ewonneg@hotmail.com; micke@fjugestams.com;
jette.bergstrom@telia.com; gmilton@telia.com
Ämne: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år

Hej,

Efter informationsmötet i torsdags för föräldrar med barn som ska börja till
hösten i förskoleklass, så har jag har dragit igång en facebook-sida för att samla
namn på de som stöder oss föräldrar till barn på Tulpanens skola som vill få en
utbyggd/ny skola tidigare än 3-4 år.

Vi är flera föräldrar till den stora förskoleklassgruppen på 81 st barn, som nu
ska försöka påverka Lekebergs Kommun och politiker att göra något
omgående, åt den redan ansträngda situationen på Tulpanens skola när det
gäller lokal samt plats i matsal. Vi önskar ombyggnad eller utbyggnad nu,
speciellt matsalen om hösten inte ska bli värre för samtliga elever på Tulpanen
skola.

Vi skulle vilja läsa den förstudie som ni nämnde på mötet. Kan du skicka en länk
eller bifoga studien till mig i svar till detta mail vore tacksamt.
Vi skulle även vilja se hur dagens schema ser ut för matsalen. Tider när vilka
klasser äter. Skicka med andra ord dagens schema.

Idag får min dotter äta så sent som 12.20, en gång i veckan. Inte ens jag skulle
vilja äta så sent, när min flicka börjar så tidigt som 07.00.

Hur blir det i höst? På mötet fick vi veta att vissa barn får äta lunch redan vid
10.20. Detta kan väl inte accepteras? Hur ser schemat ut för i hösten?

Detta är först kontakten gällande detta sakärende, så jag väljer att redan nu
kopia Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt samtliga ordinarie
ledamöter i Lekebergs Kommun.
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I hopp om ett gott samarbete med oss föräldrar till barn på Tulpanens skola
samt barn som ska börja där.

Mvh
Malin Skyman

Mamma till Malva som går på Rönnen idag, Ellen som börjar till hösten och
Arvid om ytterligare 3 år.
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Sammanställning av skriftliga medskick från föräldrar vid mötesplats 

2016.03.03 för blivande förskoleklassföräldrar i Fjugesta hösten 2016 

 

Trivsel/trygghet 

 Det är viktigt att det finns trygghet i skolan. 

 Hur trivs personal och elever, enkät? 

 Låg omsättning på personal, så att barnen känner sig trygga i skolan. 

 Barnen som hamnar på Tulpanens förskola får inte känna sig utanför. Hur blir de delaktiga i 

skolans verksamhet? 

 

Förhållningssätt 

 Ta vara på det som fungerar! 

 

Grupperingar/klasser 

 Vill att flickorna får med sig ”sin” kompis till den nya klassen, då det är övervägande pojkar. 

 Jag fick veta nu ikväll att det är 75% pojkar, vilket oroar mig hur ni ska fördela de 25% 

flickorna. Jag hoppas verkligen ni inte sätter min flicka med någon som hon inte känner samt 

att det blir för få flickor. Då får ni göra en pojkklass för att inte förstöra alla år för oss som har 

flickor. 

 Vänligen se över vilka som bor nära varandra. 

 Inte dela upp barnen från dagbarngruppen då det inte är så många. 

 Får ordning på gruppindelningen tidigare för att barnen ska få möjlighet att träffas några 

tillfällen innan sommaren. 

 

Personal 

 Man behöver engagerade pedagoger. 

 Pedagoger, fritidspersonal rekryterade och klara. 

 Pedagoger, finns de? 

 Hur många flera pedagoger kommer att anställas då det blir fler elever? 

 Säkerställa att det finns pedagoger och behålla de ni har. 

 Personal, se till att rekrytera och behålla dem. 

 

Stöd 

 Ökat behov av särskilt stöd – speciallärare? 

 Organisation kring läs- och skrivinlärning när barnen är fler? (långsiktigt) 

 Se till att det finns resurser till barn med behov. 
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Lunch/matsal 

 Mattider. 

 Ej för tidig lunch. 

 Viktigt att få ordning på lunchtiderna. 

 Inte acceptabelt att äta före klockan 11. 

 Hur mat och mellanmål ska förtäras i matsalen? 

 Att det inte blir lunch jättetidigt, alternativa lösningar, matsalen större, äta i klassrummet? 

 Behöver matsalen byggas ut? 

 Bygg ut matsalen, den är för liten. 

 Vad var anledningen att man inte byggde ut matsalen då det blev en ”vattenläcka” och 

matsalen rustades? 

 

Raster 

 Mera barn ute på rasterna så behövs flera vuxna ute på gården. 

 Många vuxna, pedagoger på plats på rasterna. 

 Utemiljön måste förändras så att alla barn får plats att leka. Skogsområdet till lekmiljö- staket 

mot vägen. 

 

Fritids 

 Har fritids planer på mer personal? 

 Hur många barn ska vara inom-eller utomhus samtidigt? 

 Att fritidsgrupperna inte blir för stora. 

 Var kommer fritidsverksamheten vara? Finn det plats för alla barn så att förskoleklasserna 

slipper att vara i samma lokal som fritids? 

 Fritids, lokal för förskoleklassbarnen? 

 

Skolskjuts 

 Räcker busshållplatserna? 

 

Lokaler/ytor 

 De barn som idag går på Tulpanens förskola kan behöva få sin placering i andra lokaler i 

andra lokaler för att uppleva att de tar ett ”steg vidare”. Alltså inte behöva stanna kvar i de 

lokaler se idag går i… 

 Administrativa kontoren kan kanske ombyggas? 

 Ta hela Tulpanens lokaler och gör skola. 

 Lokaler/ytor, matsal – utnyttja foajé för att förhindra alltför spridda mattider? 

 Lokaler/ytor, fritids – flera mindre fritidsgrupper? 

 Lokaler/ytor, skolgård – lekredskap kontra fria ytor, skogen? 

 Tillräckliga utrymmen i innemiljön och gemensamma utrymmen. 

 Varför inte ta hela Tulpanens förskola så skolgården och skolområdet blir större + att det 

finns lite mer lokaler i buffert. 
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Information 

 Löpande information. 

 Bättre framförhållning vid kallande till möte. 

 Innan sommaren önskar jag information om hur ni löser lokalproblematiken och jag vill se 

det schema ni planerar kring lunch. 

 Informationen var bra och ni bemötte frågorna på ett proffsigt och bra sätt. 

 

Långsiktigt 

 Tänk långsiktigt, ha en lösning klar tills våra barn börjar 4:an och 7:an. 

 Satsa på Lekebergsskolan, så att det är ”klart” när våra barn kommer dit. 

 Vi kräver mer långsiktiga lösningar framöver. 

 

Övrigt 

 Tillräcklig tid för 6-års verksamheten att övergå till förskoleklass. Man bör hälsa på 

skolområdet tidigare än juni. 

 Vi accepterar inte att detta upprepas när barnen ska upp till fjärdeklass. Vi var dumma nog 

att tro att detta skulle vara löst tills våra barn gick upp till förskoleklass. 

 Barnkonsekvensanalyser. Risk- och konsekvensanalyser. 

 Litar på att ni fixar detta på bästa sätt. Trevligt möte! 
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Inledning 
Denna förstudie har sin utgångspunkt i att utforma och skapa stimulerande lärmiljöer 

både i lokaler och i den omgivande utemiljön. Förskolan och skolan ska erbjuda en 

trygg miljö som främjar alla elevers utveckling och lärande. Det är därför viktigt att 

både utemiljön och trafiksäkra lösningar ses över i samband med en analys av lokal-

behovet.  Under hösten har det också framkommit behov av att få ett helhetsgrepp 

över lokalbehovet för förskola och skola eftersom det faktiska barnantalet och de 

prognoser som görs påverkar verksamhetens behov av lokaler i ett både kortsiktigt 

och långsiktigt perspektiv. Toppar i barnantal ger behov som i första hand kan be-

höva hanteras genom flexibla lösningar utifrån de lokaler som finns. Behovet av loka-

ler för skola och barnomsorg ökar både på grund av inflyttning och ökat byggande 

men kan också komma att påverkas av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. 

I utredningen tas inte Mullhyttans förskola och skola upp men det är av största vikt 

att den fysiska lärmiljö för barn, elever och personal på förskolan och i skolan upp-

märksammas i ett senare skede. För att i fortsättningen kunna planera förskole- och 

skolverksamhetens lokalbehov bör en dialog om detta ske varje höst och vår. Genom 

en checklista kan behov av underhåll och konkret lokalbehov speglas för att sedan 

prioriteras. Utgångspunkten för planeringen ligger i värdeorden tillgänglighet, trygg-

het, flexibilitet, hållbarhet och barnperspektiv. Det är viktigt att även underhåll av lo-

kaler och utemiljöer läggs in i en flerårsplan.  

Personalens tankar, kunskaper och erfarenheter har varit viktiga att få ta del av för 

att kunna sammanställa denna förstudie. Utgångspunkten för de träffar som skett var 

att personalen fick beskriva hur elevernas och personalens behov ser ut för att kunna 

utforma en god fysisk lärmiljö och en god arbetsmiljö. Den analys som lagts in kring 

styrkor, svagheter, möjligheter och hinder på varje skolenhet är sammanställd utifrån 

personalens synpunkter och tankar kring den fysiska miljön. Även kostenheten, lokal-

vårdens och folkhälsopedagoger har bidragit med sin kunskap och erfarenhet. De 

sammanställningar kring åtgärder som behöver ske på kort och lång sikt är utfor-

made av mig som utredare.  

Jag vill tacka personalen och rektorerna på Tulpanen och Lekebergsskolan 4-6 och 7-9 

som bidragit med sin kunskap och erfarenhet och även personal från lokalvård, kost-

enheten och folkhälsopedagoger som lämnat uppgifter och synpunkter. Tack också 

till Maria Bäcklin, Sören Skårsjö och Hikmet Hrustanovic för samtal som gjort det möj-

ligt att tillsammans värdera och utforma förslag. 
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Hur kan vi utforma den fysiska miljön så att den ger ett 
stöd till elevernas lärande och utveckling 
 
Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till barnen och elevernas olika behov vid 

inlärning. Barn och elevers möjlighet till utveckling och lärande påverkas av förskolan 

och skolans fysiska miljö, hur tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom 

och utomhus. Den fysiska miljön skapar både förutsättningar och hinder för lek och 

lärande. Dessa hinder kan i sin tur hämma barns och elevers utveckling både fysiskt, 

kognitivt och socialt. Utformning av den fysiska miljön återspeglar även det värde de 

som vistas där anses ha och hur viktiga olika aktiviteter är. 

(SPSM, Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2015) 

Under hösten har pedagoger från de olika skolorna i Fjugesta samt personal från 

Elevhälsan deltagit i möten där de fått beskriva vad som är viktigt när det gäller loka-

lernas utformning för att dessa ska ge en god lärmiljö och en god arbetsmiljö. Be-

skrivningen har sin utgångspunkt i elevernas och personalens behov. På många sätt 

är behoven likartade.  

 

Synpunkter från personal på f-6 kring lokalernas utformning 

för att ge en god fysisk lärmiljö och en god arbetsmiljö.    
 

Elevernas behov Personalens behov 

tillräckligt stora klassrum med tillgång 
till 2 grupprum 

tillräckligt stora klassrum med tillgång 
till 2 grupprum: ”båtfönster in till grupp-
rum, klassrum för överblick 

god ljudmiljö – ljudisolering i dörrar god ljudmiljö – ljudisolering i dörrar 

ämnesrum för åk 4-6 ämnesrum för åk 4-6 

musiksal med plats för instrument och 
övrig utrustning med god ljudisolering 

musiksal med plats för instrument och 
övrig utrustning med god ljudisolering 

hemkunskapssal: enkel att hitta i och 
att städa 

hemkunskapssal: enkel att hitta i och att 
städa 

bibliotek (bemannat) bibliotek (bemannat) 

rymliga korridorer rymliga korridorer 

skofri skola skofri skola 

tydlig entré tydlig entré 
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matsal: rymlig med god ljudmiljö matsal: rymlig med god ljudmiljö 

aula med scen - samlingsplats inne för 
alla 

aula med scen - samlingsplats inne för 
alla 

smidiga, säkra it-lösningar  smidiga, säkra it-lösningar  

projektor - smartboard projektor - smartboard 

fritidslokaler separerade från skolan - 
inte fritids i klassrum 

fritidslokaler separerade från skolan - 
inte fritids i klassrum 

solskydd beroende på fönsterläge solskydd beroende på fönsterläge 

god ventilation god ventilation 

 en byggnad där man når alla lokaler – 
sammanhållen skola 

 egna arbetsplatser: enskilt alternativt 
nära elever beroende på behov 

 materialrum, förrådsutrymmen på 
smarta platser 

 samtalsrum för föräldra- och elevsamtal 

 konferensrum 

  

 

 

Utemiljön 

Elevernas behov Personalens behov 

överblick över lekmiljön överblick över lekmiljön 

lekmiljöer, gröna ytor, asfalt, sand tydlig avgränsning av skolans område 

skolgård som inbjuder till lek och aktivi-
tet 

 

förråd för leksaker förråd för leksaker 

säkra platser – känsla av trygghet, fy-
siskt inga dolda ytor 

säkra platser – känsla av trygghet, fy-
siskt inga dolda ytor 

naturdelar på skolgården en grön inbjudande miljö  

lekalternativ under tak lekalternativ under tak 

pulkabacke  
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sittplatser med bord sittplatser med bord 

nära skog, vild natur  
 

nära skog, naturområden 

miljöer för idrottslektioner miljöer för idrottslektioner 

bra cykelställ bra cykelställ 

nära till skolskjutsar nära till skolskjutsar 

skolbussar: trygga av och påstigningar skolbussar: trygga av och påstigningar 

trafiksäkerhet trafiksäkerhet 

cykelbana till Riseberga cykelbana till Riseberga 

 

Särskolan och Stjärnan: lilla undervisningsgruppen 
Sammanställning av synpunkter från elevhälsan rörande Stjärnan och särskolans 
behov av lokalernas utformning för att ge en god lärmiljö och en god arbetsmiljö. 
 
Elevernas behov 
 

 många små rum för att skapa lugn och ro  

 egna arbetsplatser för eleverna, avskilda  

 rörelserum med studsmatta, pingisbord 

 stilla rum för innerast, ”häng och spel” 

 verkstad/ ateljé för att eleverna ska få använda sina skapande och prak-

tiska förmågor 

 stort rum där alla kan samlas och för filmvisning  

 god ljudmiljö/ljudisolering  

 passande lugn färgsättning 

 lokalerna ska ligga avskilt för att skapa en lugn miljö men ändå i kontakt 

med resten av skolan 

 möjlighet till filmvisning i fler rum   

 tillgänglighet i den fysiska miljön för att kunna ge elever i träningsskola rät-

ten till en god och utvecklande miljö 
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        Personalens behov 

 ett litet lärarrum/kontor  

 små fönster i ett högre läge in mot rummet så att läraren kan se in men 

elever som sitter ner inte blir störda  

 personalrum med möjlighet till rast och avkoppling för att få elevfri tid  

 

 

 

 

Synpunkter från personal, elevråd och föräldraråd på 7-9 

kring lokalernas utformning för att ge en god lärmiljö och en 

god arbetsmiljö.   
 

Elevernas behov Personalens behov 

Flexibla lokaler, fler grupprum Flexibla lokaler, fler grupprum 

dämpad ljudmiljö dämpad ljudmiljö 

samlingsplatser med sittmöjligheter samlingsplatser 

överskådliga lokaler/ inga dolda platser överskådliga lokaler/ inga dolda platser 

samlingssal – aula  samlingssal – aula 

trygga toaletter trygga toaletter 

tillgängligt för alla tillgängligt för alla 

bemannat bibliotek bemannat bibliotek samarbete mellan 
skolenheter 

föreläsningssal 60 pers ex två klassrum 
vikvägg 

föreläsningssal 60 pers ex två klassrum 
vikvägg 

klassrum anpassade till olika ämnen klassrum anpassade till olika ämnen 

lokaler byggda med stor hänsyn till ele-
ver med särskilda behov 

lokaler byggda med stor hänsyn till ele-
ver med särskilda behov 

aktivitetslockande lokaler aktivitetslockande lokaler 

lätt att ta sig mellan lokaler, skapar 
trygghet 

lätt att ta sig mellan lokaler, skapar 
trygghet 
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växthus/oas - studierum växthus/oas - studierum 

fungerande teknik fungerande teknik 

bra inomhusklimat, ventilation, tempe-
ratur, ljusmiljö 

bra inomhusklimat, ventilation, tempe-
ratur, ljusmiljö 

 förråd för olika ämnen 

 bra arbetsplatser 

 samtalsrum 

 

Utemiljön 

Elevernas behov Personalens behov 

aktivitetslockande utemiljö aktivitetslockande utemiljö 

platser att sitta vid/på, hållbara ute-
möbler 

platser att sitta vid/på, hållbara ute-
möbler 

Växthus- oas- studierum Växthus- oas- studierum 

cykel/ gångbanor i anslutning till skolan cykel/gångbanor i anslutning till skolan 

tillgängliga tydliga entréer tillgängliga tydliga entréer 

platser som inbjuder till rörelse platser som inbjuder till rörelse 

gröna ytor gröna ytor 

ytor för idrott ytor för idrott 

ytor för friluftsliv ytor för friluftsliv 

 överblickbar, trygg miljö för att för-
hindra kränkningar 

 parkerings möjligheter - motorvärmare 
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Nulägesbeskrivning med statistik kring elevantal och 
lokaler 
 

Tulpanens skola 
Byggnader 

Tulpanens skola byggdes i början av 1960-talet. Två byggnader togs i bruk 1962 för 

årskurs 1, 2 och 3 samt en byggnad med matsal och kök. Gymnastiksalen ligger i an-

slutning till de övriga byggnaderna och är en liten sal utrustad för skolgymnastik. Yt-

terligare byggnader har tillkommit, senast en paviljong 2015, som används för fritids-

hemsverksamhet i åk 2 och 3.  

Tulpanens skola har 11 salar till de flesta finns ett grupprum.  

Elevantal 

Elevantalet i skolan under läsåret 2015-2016: 218 elever  

Fritidshemmet hade 175 elever inskrivna den 12/10-15. Eken 30 elever, Asken 32 ele-

ver, Rönnen 30 elever och paviljongen hade 83 elever inskrivna.  

Läsåret 2015-2016 finns tre förskoleklasser med 53 elever på skolan. Nästa läsår 

2016-2017 har elevantalet i förskoleklass ökat till cirka 85 elever och detta medför att 

det behövs lokaler för fyra förskoleklasser. Fritidshemmet kommer givetvis också att 

få ett ökat antal elever inskrivna. 

Skolgård – utemiljö 

Skolan har närhet till skogsområdet Bergaskogen med goda möjligheter till utom-

huspedagogik, strövtåg och naturupplevelser. Detta upplevs som mycket positivt av 

personalen. Skolgården är insprängd mellan de olika husen och uppdelad i olika lek-

miljöer. 

 

Trafiksäkerhet  

Gatan utanför skolan har en hastighetsgräns på 30 km/h. Det finns avgränsningar 

med staket mot busshållplatsen. Angöring för skolbussar sker vid Bergsgatan. Perso-

nalparkering och biltrafik för lämning och hämtning av elever sker vid skolan och vid 

Tulpanens förskola. 

Matsal – mottagningskök 

Matsalen rymmer 84 platser och har renoverats men tillagningsytor/ köksredskap är 

inte anpassade för det antal portioner som serveras.  
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Tulpanens skola  
 
elevantal    antal klasser 

läsår 
födda f-
klass år F-klass 1 2 3 summa  f-klass åk 1 åk 2 åk 3 

antal 
klas-
ser 

Fritids 
antal 
elever 

2015-2016 2009 57 61 47 53 218  3 3 2 3 11 175 

2016-2017 2010 85 57 61 47 250  4 3 3 2 12 200 

2017-2018 2011 58 85 57 61 261  3 4 3 3 13 210 

2018-2019 2012 48 58 85 57 248  2 3 4 3 12 200 

2019-2020 2013 55 48 58 85 246  3 2 3 4 12 200 

2020-2021 2014 54 55 48 58 215  3 3 2 3 11 175 

2021-2022 2015 60 54 55 48 217  3 3 3 2 11 175 

2022-2023 2016 55 60 54 55 224  3 3 3 3 12 180 

2023-2024 2017 55 55 60 54 224  3 3 3 3 12 180 

2024-2025 2018     55 60                

2025-2026 2019                        

Fet stil = uppskattning 

Gruppstorlek kan variera utifrån elevernas behov och förändra behovet av lokaler.  

 

Analys av styrkor, svagheter, möjligheter, hinder 
 

Lokaler – utemiljön på Tulpanens skola 
Styrkor  

Vad är bra i lärmiljön i nuläget? 

 elever och lärare från f-3 är samlade på en skola och kan samverka och ut-
veckla verksamheten enligt Lgr 11.  

 trådlöst nätverk 

 utemiljön med närhet till skog och elljusspår 

 varierad utemiljö men sliten och liten 

 skolan har fått fler entréer som lättar på trycket 
 

Idrottsundervisning 

 närhet till annan skolbyggnad för idrottslärare 

 närhet till skogen 
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Svagheter 

Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget? 

 trångt/mycket trångt i kapprum, korridorer, klassrum, fritidshem, bibliotek 

och matsal  

 biblioteket är svårt att utnyttja för dess ursprungliga användningsområde ef-

tersom det i nuläget används till: musikskola, utvecklingssamtal, hemspråk 

 det saknas arbetsplatser för fritidspedagoger och förskollärare, de planerar 

nu i lekrum medan leken pågår 

 egna arbetsplatser för lärare saknas 

 datorer saknas 

 svårigheter att ge elever i behov en individuell anpassning på grund av brist 

på lokaler 

 lyhördhet 

 skolsköterska, specialpedagog, kurator delar ett litet rum. Det är svårt att 

skapa en lugn miljö för samtal eftersom det är både lyhört och trångt 

 slöjdsalar saknas, eleverna i åk 3 måste köras med buss Lekbergsskolan 

 förrådsutrymmen saknas 

 kalla lokaler 

Gymnastiksalen/ Idrottsundervisning 

 trång och sliten sal 

 hög ljudnivå i omklädningsrum och sal 

 små omklädningsrum 

 duschutrymmen saknar avskärmning 

 utomhusförråd för förvaring saknas 

 gräsytor för lek och spel saknas 

 slitna dörrar och fönster 

 trångt, varmt och slitet lärarrum för idrottslärare 

 inte handikappanpassat 

 

Matsal Mottagningskök 

 

 första lunch serveras 10.30 för att alla ska få plats 

 mottagningsköket är inte anpassat för det antal portioner som serveras  

Möjligheter 

Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön? 

 att skolan tar över Tulpanens förskolas lokaler 

 bygga på befintliga lokaler  

 rusta upp kapprum 
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 inventering av grupprum för att se vilket material som kan flyttas bort 

 material för vaktmästare förvaras i påbyggda förråd  

Gymnastiksal/Idrott 

 ordna duschbås/ avskärmning 

 ordna förvaring utomhus 

Hinder/Hot 

Vad kan hända som försämrar lärmiljön? 

 fler lokaler behövs, annars är det svårt att göra anpassningar för elever vilket 

kan innebära svårigheter för elever att nå målen  

 trångboddheten sliter på all personal och blir ett arbetsmiljöproblem 

 arbetsplatser till personalen behövs för att kunna planera och utveckla verk-

samheten 

 stora grupper/ klasser på liten yta 

 den nya paviljongen tar yta från utemiljön 

 byggande av ytterligare paviljonger tar bort den yta som behövs för lek, akti-

vitet och återhämtning 

 

Tulpanens skola och fritidshem  

Behov – åtgärder på kort och lång sikt 
 

Sammanfattning utifrån möten med personal 

  ytterligare lokaler behövs för de förskoleklasser som kommer 

 ökat behov av lokaler för fritidsverksamheten 

 egna arbetsplatser behövs för lärare, fritidspedagoger, förskollärare och re-

surspedagoger 

 rum för rektor med god ljudmiljö 

 rum för kurator, specialpedagog med god ljudmiljö och tillräcklig yta 

 rum för skolsköterska som också kan användas som samtalsrum med god 

ljudmiljö 

 vilrum behövs 

 skolbibliotek som kan användas för ändamålet  

 mottagningsköket behöver anpassas för att kunna servera fler portioner 

 renovering av kapprum  

 förrådsutrymmen för material så att alla grupprum kan användas för elever 

 förbättrad ljudmiljö i gymnastiksal, omklädningsrum 

 avskärmning vid duschar 

 idrottssalen är sliten och behöver rustas 
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 genomgång och upprustning av materialförråd för idrott 

 uteförråd behövs för idrottsmaterial/lekredskap 

 underhåll av idrottslärarrum 

 elever i åk 3 måste bussas till Lekebergsskolan för slöjdundervisning 

 förrådsutrymmen behövs för vaktmästare, på skolan eller i nära anslutning 

till skolan. 

 

 

Lekebergsskolan 4-6 
Lokaler 

Skolan är inrymd i tre olika byggnader. Den äldsta byggnaden är F-huset som ligger 

längst västerut på skolområdet. I byggnaden finns två klassrum grupprum, ett rum 

för elevhälsan, rektorsexpedition, kopieringsavdelning, personalrum, två små arbets-

rum, trä och metallslöjdssal och rum för musikundervisning. Denna byggnad är gam-

mal och Leko förordar att den rivs.  I E-huset finns klassrum, grupprum, musiksal, två 

salar för textilslöjd, trä och metallslöjdssal, sal för hemkunskap samt lokaler för 

”Stjärnan” (liten undervisningsgrupp). Slöjdsalar och hemkunskapssal används ge-

mensamt av åk 4-9. D-huset som är byggt i tegel innehåller klassrum, grupprum och 

bibliotek. På nedre våningen finns passage till E-huset. Leko anser att E-huset och D 

huset kan renoveras.   

Skolsköterskan har sin mottagning på 7-9.  

 

Lekebergsskolan 4-6 har 8 klassrum med tillhörande grupprum. Leko anser inte att 

paviljongen Grottan som används för fritidsverksamheten är värd att renovera för 

framtida skolverksamhet.  

Elevantal:  

Läsår 2015-2016: 151 elever i åk 4-6, särskolan: 3 elever  

Fritidshemmet Grottan hade 50 elever inskrivna, 12/10 -15. 

 

Skolgård:  

Skolgården är varierad med ytor belagda med asfalt för spel, klätterställningar, lek-

redskap och sandytor. Gården är relativt liten och sliten men utnyttjas väl. 

 

Trafiksäkerhet: 

Skolbussarna stannar vid bollhallen. Parkering för personal sker på planen öster om 

idrottshallarna.  Här saknas markeringar för parkering och gång och cykelbana för 

eleverna. Tegelgatan är skyltad med ej genomfart utanför bollhallen men detta följs 

inte av alla. 
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Matsal:  

Matsalen har plats för 124 personer. Köket serverar 171 portioner för åk 4-6. Klas-

serna kommer till matsalen med ca 10 minuters intervall. Första lunch serveras 

10.45. Två till tre klasser äter samtidigt och som mest äter 91 personer vid samma 

lunchtid. Ljudmiljön upplevs som hög i matsalen. 

 

Lekebergsskolan 4-6  elevantal  antal klasser  

läsår 4 5 6 summa  åk 4 åk 5 åk 6 
antal 
klasser 

fritids 
elever 

2015-2016 50 44 57 151  2 2 3 7 50 

2016-2017 53 50 44 147  3 2 2 7 50 

2017-2018 47 53 50 150  2 3 2 7 50 

2018-2019 61 47 53 161  3 2 3 8 60 

2019-2020 57 61 47 165  3 3 2 8 60 

2020-2021 85 57 61 203  4 3 3 10 90 

2021-2022 58 85 57 200  3 4 3 10 60 

2022-2023 48 58 85 191  2 3 4 9 50 

2023-2024 55 48 58 161  3 2 3 8 60 

2024-2025 54 55 48 157  3 3 2 8 60 

2025-2026 60 54 55 169  3 3 3 9 60 

fet stil= uppskattning                   

  Gruppstorlek beroende på elevernas behov vilket kan variera 

 

Lekebergsskolan 4-6  Lokaler – utemiljö     
Styrkor  

Vad är bra i lärmiljön i nuläget? 

  stora klassrum med tillhörande grupprum 

 solskydd har satts upp 

 datorer, projektorer och nätverket fungerar 

 varierad skolgård  

 bra läge – nära till vattenpark  

Idrottshallarna 

 många salar 

 stora grönytor 

 rink och grusplan finns 

 ytorna är inte elevernas rastområden 

 många omklädningsrum 

Page 230 of 250



 

   17 (30) 
 

 

 

 handikappanpassat 

Svagheter 

Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget? 

 slitna lokaler 

 vissa fönster går inte att öppna och det finns risk att fönster lossnar 

 ljudmiljön behöver förbättras  

 lampor som vibrerar och ger mycket värme och ljud 

 ett rum anpassat för kurator/samtal med god ljudmiljö saknas 

 samtalsrum och vilrum är inte tillfredställande/fattas 

 konferensrum finns ej 

 låg standard på It-utrustning 

 ojämn värme, ventilation 

 behov av samlingsplats inomhus för alla, vilket inte ska vara en gymnastiksal 

Idrottshallar 

 slitna lokaler  

 ljudmiljön är dålig i omklädningsrum, salar och korridorer 

 inget utrymme för teoriundervisning  

 avskärmning saknas i duschar 

 mögellukt/ skada i lokaler 

 ventilationen är inte tillfredställande 

 värmen räcker inte till i vissa rum 

 svårt med digitala hjälpmedel, internetuppkoppling  

 behov av samlingsplats utomhus  

 bänkar utomhus saknas 

 rinken är sliten och farlig 

 rampen är farlig 

Matsal 

 hög ljudmiljö 

 

Möjligheter 

Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön? 

 förbättra ljudmiljön 

 byte av lampor 

 byte av fönster 

 markeringar för parkering av bilar och gång/cykelväg vid idrottshallen/parke-

ringsplats för åk 4-6 

Idrottshallar 

 göra om klubbrummet till teorirum med projektor/ internet 
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 trådlös anslutning i bollhall/ idrottshallar 

 låst förråd för skolans material så att det inte blir skadat 

Hinder – Hot 

Vad kan hända som försämrar lärmiljön? 

 inte en säker miljö för elever när det gäller parkering - bussar- bilar 

 olyckor kan ske vid Tegelgatan trots trafikskyltning om ej genomfart 

Idrottshallar 

 mögellukt kan ge allergier 

 material används inte på rätt sätt kvällstid, idrottslärare och lokalvård måste 

ställa i ordning vilket ger en försämrad arbetsmiljö 

Fritidshemmet 

 för små ytor med ökat elevantal 

 dålig ljudmiljö 

 dålig värme 

 

 

Lekebergsskolan 4-6 inkl Stjärnan och särskolan 

Behov – Åtgärder 
 

Skollokaler 

 nybyggnad/renovering av lokaler 

 förbättra ljudmiljön i lokalerna 

 vilrum behövs 

 rum anpassat för kurator/specialpedagog/ samtal med god ljudmiljö  

 behov av konferensrum 

 bättre It-utrustning 

 jämnare värme, ventilation 

 markering för parkering av bilar och gång/cykelväg på parkeringsplatsen 4-6 

 bättre ljudmiljö i matsal, uppdelning med ljudskärmar 

Idrottshallar 

 upprustning av lokaler 

 internetuppkoppling behövs 

 bättre ljudmiljö i salar, omklädningsrum och korridorer 

 förbättrad ventilation 

 bättre/jämnare värme 

 åtgärda ”mögellukt”/ fukt 

 avskärmning i duschar 

 teorirum för idrott behövs 
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 låst förråd för delar av skolans material  

 ny rink 

 bänkar utomhus 

 samlingsplats utomhus 

 avstängning av Tegelgatan utanför bollhallen 

 

Lekebergsskolan 7-9  

Lokaler - utomhusmiljö 

Skolan byggdes i början av 1960-talet och har renoverats och byggts till med en bygg-

nad för en enhet som rymmer 3 klassrum plus grupprum.  Här finns 13 salar och till 

de flesta finns ett grupprum, musiksal med tillhörande grupprum, NO-sal och ett ny-

renoverat bibliotek. Språkvalet innebär fler grupperingar än klasser och kräver därför 

extra salar. 

  

I mitten av skolan ligger resurscentrum med arbetsrum, grupprum så att anpass-

ningar kan göras för en mindre grupp elever med särskilda behov, här finns special-

pedagog och andra resurspersoner tillgängliga. I entréplanet finns expedition, rum 

för rektor, kurator och konferensrum. Studie och yrkesvägledarens lokal har fått in-

rymmas i ett grupprum i övre korridoren. Varje enhet har sitt lärarrum i anslutning till 

elevernas salar. Personalrum finns på nedre botten och en cafeteria/uppehållsrum 

för eleverna. 

I en del av skolan ligger också lokaler för Sfi och språkintroduktion. I nuläget används 

ett klassrum för Sfi och ett par grupprum för språkintroduktion. Med ett ökat antal 

nyanlända och ensamkommande flyktingbarn kommer det att behövas större/fler lo-

kaler  

 

Elevantal: 

Läsåret 15-16: 204 elever 

 

Matsal:  

Matsalen har plats för 124 personer. 218 portioner serveras dagligen för åk 7-9 plus 

personal. Första lunch serveras 11.40 och det sista matlaget äter 12.25. Under detta 

läsår äter eleverna på schemalagd tid. Ljudmiljön upplevs som hög.  

Skolgård: 

Skolgården består av en stor asfalterad yta med ett par basketkorgar och en plante-

ring i mitten. Vid cafeterian på nedre botten finns små gräsytor som lockar eleverna 

men sittplatser och andra aktivitetsskapande ytor/material saknas. 

Trafiksäkerhet: 

Skolbussarna lämnar eleverna vid bollhallen. Elever som åker med länstrafiken går av 
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och på vid hållplatsen vid Linden/Lekebergs sparbank. Problem har uppstått här ef-

tersom elever har känt sig otrygga när de väntar på bussen. Lärare ska då hinna vara 

bussvakter även här vilket är svårt och ger en ytterligare belastning på lärarna.  

Lekebergsskolan 7-9        

Antal elever      antal klasser 

läsår 7:an 8:an 9:an summa  åk 7 åk 8 åk 9 

antal 
klas-
ser 

2015-2016 87 61 56 204  4 3 2 9 

2016-2017 88 87 61 236  4 4 3 11 

2017-2018 77 88 87 252  4 4 4 12 

2018-2019 88 77 88 253  4 4 4 12 

2019-2020 89 88 77 254  4 4 4 12 

2020-2021 91 89 88 268  4 4 4 12 

2021-2022 118 91 89 298  5 4 4 13 

2022-2023 100 118 91 309  4 5 4 13 

2023-2024 125 100 118 343  5 4 4 13 

2024-2025                  

2025-2026                  

Räknat med att alla elever börjar på 7-9 
Elevantalet i grupperna ligger på cirka 20. Detta 
kan variera beroende på elever och personal.      

 

Analys av utemiljön på 7-9 utifrån ett folkhälsoperspektiv 
Skolgården används inte i nuläget av eleverna. Utanför cafeterian finns några bord 

och personalen ser att ytorna utanför cafeterian är de som lockar eleverna. De små 

gräsytor som finns har eleverna använt för bollspel men det fungerar inte i och med 

att parkeringsplatsen ligger intill. Fysisk aktivitet främjar lärande och är en viktig 

grund för rekreation och hälsa. 

Enligt undersökningen Liv & Hälsa ung 2014 har både pojkar och flickor i år 7 låga siff-

ror när det gäller frågan: Hur mycket rör du dig i snitt per dag? Detsamma gäller poj-

kar i åk 9 och pojkar och flickor i år 2 på gymnasiet i jämförelse med andra i den 

södra länsdelen. 
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Analys av styrkor, svagheter, möjligheter, hinder 

Lokaler – utemiljön Lekebergsskolan 7-9 

Styrkor  

Vad är bra i lärmiljön i nuläget? 
 tillgången till grupprum 

 B-enheten har fina lokaler 

 god överblick i enhet B genom allrummet 

 projektorer och wifi finns 

 biblioteket 

 få dolda ytor 

Svagheter 

Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget?  

 behov av fler flexibla rum för läsning, koncentration, tystnad, samarbete 

 trångt i cafeterian med ökat elevantal 

 trång matsal vars miljö påverkar upplevelsen av maten  

 torftig inomhusmiljö och slitet 

 ”lösa väggar” på några ställen 

 ojämn ventilation och temperatur 

 torftig utemiljö som saknar utrustning för utomhusaktiviteter 

Möjligheter 

Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön? 

 kontinuerligt underhåll minskar förstörelse 

 ommålning av vissa ytor 

 fastsättning av väggar 

 förbättra ventilationen/ värmen 

 utveckla it-lösningar/teknik i lokalerna 

 fler sittplatser utomhus med bord och bänkar  

 skapa en bättre utemiljö med möjlighet till aktiviteter 

Hinder - Hot 

Vad kan hända som försämrar lärmiljön? 

 ökat elevantal ger lokalbrist  

 cafeterian blir ännu mer trångbodd 

 kränkningar kan öka när eleverna inte blir sedda 

 lokalerna räcker inte till vid ett utökat antal elever i språkintroduktion och på 

Sfi 

 ekonomin sätter hinder  
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Behov – åtgärder Lekebergsskolan 7-9 
 fler lokaler som är flexibla 

 sal för föreläsning i större grupp ger möjligheter till fler personal i mindre 

grupper vid andra tillfällen 

 större samlingssal/aula 

 hyra av lokaler för Sfi och språkintroduktion på gymnasienivå i anslutning till 

skolan 

 större avdelad matsal 

 tillsammans med elever och personal utforma en aktivitetsskapande utom-

husmiljö samt sittplatser och bord utomhus 

 större utrymme för cafeterian/rast/ samlingsrum för elever 

 utökade lokaler för fritidsgården 

 skapa en bättre ljudmiljö 

 kontinuerligt underhåll av lokaler 

 justering av ventilation och värme  

 flytta personalparkering, exempelvis till Komtek  

 

 

Åtgärder på kort sikt för att förbättra lärmiljön i lokaler 
och utomhusmiljön vid skolorna i Fjugesta 
 

Tulpanens skola och fritidshem  

Behov – åtgärder  
  två lokaler/salar för förskoleklass, en till läsåret 2016-2017 och ytterligare en 

till läsåret 2017-2018  

 ökat behov av lokaler för fritidsverksamheten utifrån samma behov som skol-

verksamheten  

 egna arbetsplatser i lugn miljö för lärare, fritidspedagoger, resurspedagoger 

 skolbibliotek som kan användas för ändamålet 

 renovering av kapprum  

 rum för kurator, specialpedagog med god ljudmiljö och tillräcklig yta 

 rum för skolsköterska som också kan användas som samtalsrum/vilrum med 

god ljudmiljö 

 förrådsutrymmen för material så att alla grupprum kan användas för elever 

 förbättrad ljudmiljö i gymnastiksal, omklädningsrum 

 avskärmning vid dusch/duschar 
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 idrottssalen är liten och sliten behöver renovering 

 upprustning av materialförråd för idrott 

 uteförråd behövs för idrottsmaterial/lekredskap 

 underhåll av idrottslärarrum 

 förrådsutrymmen för vaktmästare på skolan eller i nära anslutning 

 mottagningskök behöver anpassas för att kunna servera fler portioner 

 

 

Lekebergsskolan 4-6 inkl Stjärnan och särskolan 

Behov – åtgärder  
 

Skollokaler 

 upprustning av lokaler 

 genomgång av fönster i den äldsta delen 

 byte av lampor i vissa lokaler 

 förbättra ljudmiljön i lokalerna 

 jämnare värme, ventilation 

 vilrum behövs 

 rum anpassat för kurator/samtal med i god ljudmiljö  

 konferensrum behövs 

 bättre ljudmiljö i matsal, uppdelning med ljudabsorberande skärmar  

 markering för parkering av bilar och gång/cykelväg på parkeringsplatsen för 

personal på åk 4-6 

 

Idrottshallar 

 upprustning av lokaler 

 förbättra ljudmiljön i salar, omklädningsrum och korridorer 

 förbättrad ventilation 

 bättre/jämnare värme 

 internetuppkoppling behövs 

 samutnyttja föreningsrummet så att det också kan användas som teorirum 

med internetuppkoppling för idrott  

 åtgärda ”mögellukt”/ fukt 

 låst förråd för delar av skolans material 

 samlingsplats med bänkar utomhus 

 avstängning av Tegelgatan utanför bollhallen för att få en bättre trafiksäker-

het 
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Lekebergsskolan 7-9 

Behov – åtgärder  
 kontinuerligt underhåll för att minska förstörelse och sabb 

 fler lokaler som är flexibla 

 hyra lokaler för Sfi och språkintroduktion på gymnasiet 

 skapa bättre ljudmiljö i alla skolans lokaler 

 förbättra ljudmiljön i matsalen 

 justering av ventilation och värme  

 tillsammans med elever och personal utforma en aktivitetsskapande utom-

husmiljö med sittplatser och bord utomhus 

 flytta personalparkering 

Utredning för att ta fram lokaler för f-3 till läsåret  
2016-2017 och läsåret 2017-2018 
 
Utredning pågår för att hitta olika lösningar. Det är mycket viktigt att en konsekvens-

analys görs kring de alternativ som presenteras. Här nedan nämns några olika alter-

nativ som kommit upp under utredningens gång. Det fortsatta arbetet kommer att 

försöka ge svar på om det går att hitta fler lösningar. Intentionen är givetvis att hitta 

så bra förslag som möjligt.  

Om en avdelning på Tulpanens förskola används för skolans verksamhet ger de loka-

lerna utrymme för en förskoleklass under läsåret 2016-2017. Läsåret 2017-2018 be-

hövs ytterligare minst en lokal eftersom grupperna/klasserna ökar i antal. Om hela 

Tulpanens förskola kan frigöras för skolans räkning kan detta ses som en lösning för 

båda läsåren 2016-2018 när det gäller att täcka lokalbehovet för förskoleklasserna 

och även ge en större skolgård för eleverna. Då behöver möjligheter hittas för att 

kunna placera förskolebarnen. Ett förslag som kommit upp under utredningen är en 

nybyggnation av en treavdelnings förskola som då måste vara klar att tas i bruk inför 

läsåret 2017-2018. I och med den strategiska partneringupphandling som Leko gjort 

är detta möjligt att göra på kortare tid än tidigare.  

Inom 2,5 år beräknas 48 stycken 3-4 rumslägenheter stå klara i de nybyggda hyreshu-

sen vid Bergsgatan. En förskola i området innebär en mer attraktiv boendemiljö för 

hyresgästerna. För att detta ska bli möjligt behöver en förenklad detaljplaneändring 

kunna göras vid Bergsgatan så att ett bygge kan komma igång efter sommaren 2016. 

Ett annat alternativ är att förskolan byggs på området Fjugesta söder där LSS-boen-

det planeras.  

Ytterligare ett alternativ ses över och det rör om det finns möjlighet att en av årskurs 

3 klasserna under läsåret 2016-2017 kan inrymmas på Lekebergsskolan 4-6. Då måste 

också behovet för fritidshemsverksamheten tas med i beaktande. I nuläget finns inga 
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lokaler för en utökning av fritidshemmets verksamhet på Grottan. Läsåret 2017-2018 

kvarstår lokalproblemen eftersom det då behövs ytterligare minst en sal men även 

utrymmen för fritidsverksamhet på Tulpanens skola.  

 

 

Långsiktig planering olika alternativ 

 

Alternativ 1  

En F-9 skola i Fjugesta  
 

Tanken är att skolan består av två delar med f-6 och 7-9 i varsin enhet utifrån att ele-

verna med ökad ålder får andra behov av lärmiljöer. En f-9 skola ger mer flexibilitet i 

utnyttjandet av lokaler. Pucklar i elevantal kan hanteras mer flexibelt i och med att 

salar/rum finns i närhet. 

Enligt Leko kan flera byggnader i 4-6 skoldelen renoveras men F huset, den äldsta 

byggnaden, anser man bör rivas. Detsamma gäller fritidshemmet Grottan. Nya loka-

ler för f-3 behöver byggas i området. En om och tillbyggnad måste ske i etapper och 

för att lösa detta föreslås att starten av bygget sker på området där rinken nu ligger 

med nya byggnader i två plan. Här måste markförhållandena undersökas eftersom 

det tidigare legat ett tegelbruk på området. 

Med utgångspunkt från de behov av lokaler som vi ser utifrån ökat elevantalet kom-

mer minst 13 salar/klassrum med grupprum att behöva byggas för år f-3 samt tillhö-

rande lokaler för fritidsverksamhet. För år 4-6 där den äldsta byggnaden plus fritids-

hemmet Grottan ska rivas kommer behovet att röra sig om en nybyggnad av minst 4 

salar/klassrum med tillhörande grupprum samt lokaler för fritids. Rum behövs också 

för personalen när det gäller arbetsplatser, personalrum och konferensrum. Trä och 

metallslöjdssalen som ligger i det gamla F-huset försvinner och måste planeras in i en 

ny byggnad.  

I och med att lokaler finns som är relativt nybyggda i 7-9 delen behöver fortsatt om 

och tillbyggnad ske i anslutning till dessa. Lekebergsskolan 7-9 har renoverats och en 

enhet, B, har byggts till med 3 klassrum, grupprum. Men ökat elevantal från Hi-

dinge/Lanna och även på grund av nybyggnation i Fjugesta innebär troligtvis att en 

ytterligare nybyggnad liknande B-enheten behöver uppföras. 
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Lokalerna på skolan behöver knytas samman och då är placeringen av gemensamma 

delar ytterst viktig. I en f-9 skola kan lokaler utformas där ledningsgrupp och elevhäl-

san kan få en central plats som gynnar tillgänglighet, samarbete men också ger en be-

sparing i lokalyta för arbetsplatser.  

Det finns ett stort behov av en gemensam aula/arena för skolans verksamhet och ett 

bygge av en sådan gynnar också övrig verksamhet i kommunen och kommuninvå-

narna i stort. Placeringen av denna samlingssal är viktig för att den ska bli ett nav i 

skolan och samtidigt förmedla känslan av att den tillhör alla kommuninnevånare. Ut-

formningen av aulan kan ge möjligheter att skapa ett ”torg” för möten och utställ-

ningar. På så sätt kommer den också att användas under större del av både dagen 

och kvällen. Ett förslag på arena (Bilaga 1) bifogas från Kultur och fritid.  

Ett för hela skolan gemensamt centralt placerat bibliotek skulle kunna bemannas av 

en bibliotekarie vilket ger en extra dimension kring språket och utvecklar lärmiljön.  

Inkludering av olika delar av verksamheten som särskolan, ”Stjärnan” (en liten under-

visningsgrupp som stöttar elever för att dessa så mycket som möjligt ska kunna följa 

med i den ordinarie verksamheten) och språkintroduktion är en viktig insats för att 

dels ge tillgänglighet i fysisk bemärkelse men också skapa en känsla av delaktighet 

och ge möjligheter till samverkan. Lokaler för särskolan och Stjärnan behöver ligga i 

anslutning till övriga lokaler men ändå avskilt för att ge lugn och ro. Elever och peda-

goger ska känna att de är en del av helheten. Dessa lokaler behöver utformas för att 

ge eleverna trygghet och tydlighet. Salarna ska ha utrymmen för både samarbete och 

koncentration samt möjligheter till skapande aktivitet 

Matsalen på Lekebergsskolan har i nuläget sittplatser för 124 personer. För att klara 

servering för en f-9 skola behövs ytterligare utrymme detta. En tillbyggnad behöver 

göras för att miljön under luncherna ska bli tillfredställande. Det är ur flera aspekter 

viktigt att matsalen delas upp i mindre enheter för att skapa en lugnare miljö med 

bättre ljudförhållanden.  

Idrottshallarna ligger mitt i området med en grusplan på ena sidan och personalpar-

kering på den andra. Den spontanidrottsplats som är planerad för Fjugesta kan för-

läggas i närheten av cafeterian för 7-9. ”De äldre barnens utevistelse bygger på att 

det finns attraktiva mötesplatser i utemiljön som de kan skapa hemhörighet till.” (Gör 

plats för barn och unga, Boverket) 

Hållplats för skolbussar/länstrafikens bussar behöver ligga i nära anslutning till skol-

området. En möjlighet som behöver utredas är om den kan förläggas på parkeringsy-

tan väster om idrottshallen. Eftersom verksamheten måste ha personal som bussvak-

ter är det viktigt att hållplatsen ligger i direkt närhet till skolans område. 
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Alternativ 2 

Två skolor i Fjugesta  

Tulpanen F-3 och Lekebergsskolan 4-9 

 
Tulpanens skola byggs om och till för årskurs F-3  

För Tulpanens skola gäller samma som för Lekebergsskolan. Markytorna är begrän-

sade men närheten till Bergaskogen och vild natur ger pedagogiska fördelar och 

spännande lärmiljöer. För att bevara tillräckliga lekytor behöver nya byggnader utfö-

ras i två plan. De lokaler och den utemiljö som Tulpanens förskola nu har behövs för 

skolan räkning.  På marken som förskolan nu har som gård kan en tvåvåningsbyggnad 

uppföras. Den kan då bli första delen i en om och tillbyggnad av Tulpanens skola. Ett 

bygge kan ske utan att ge avkall på säkerhet genom att ytorna går att avgränsa från 

övrig verksamhet. Markområdet norr om skolan används nu av skolan för lek och det 

är viktigt att detta säkerställs för framtiden. 

Tulpanens matsal och kök behöver anpassas för att klara ett större antal serverings-

portioner och att ökat elevantal. 

Tulpanens skola har behov av lokaler för elevhälsan och expedition. För att persona-

len ska få en bra och attraktiv arbetsmiljö behöver goda lokaler för personalrum, ar-

betsrum, samtalsrum och vilrum skapas. 

I årskurs 3 börjar eleverna med ämnet slöjd. Utrustning för dessa lokaler är dyr och 

salarna används inte mer än under en del av veckan. Här måste man ta ställning till 

om eleverna fortsatt ska bussas ner till Lekebergsskolan eller om man kan utforma 

lokaler som kan användas av fritidshemmet på eftermiddagarna. 

Tulpanens fritidshem kommer att ha ett stort antal elever inskrivna. Eleverna behö-

ver efter skoldagens slut få tillgång till lokaler där de kan hitta ro och lugn samtidigt 

som de också behöver lokaler där man möts och skapar eller leker tillsammans. 

Varje verksamhet både fritids och skola behöver till viss del egna lokaler där de själva 

kan utforma rummen för att skapa trygghet och variation utifrån sina mål.  

Flexibla lösningar för lokalerna behöver utformas gemensamt av fritidspersonal och 

skolpersonal för att ge rätt förutsättningar för samarbete. 

Lekebergsskolan 4-9   

Gemensamma lokaler utformas för utökad samverkan och mer flexibla lösningar. 

För en 4-9 skola gäller i stort detsamma som för f-9. Samverkan och samutnyttjande 

av lokalerna ger fördelar både personalmässigt och lokalmässigt.  
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Personalen förespråkar att skolan består av två delar med 4-6 och 7-9 i varsin enhet 

utifrån att eleverna med ökad ålder får andra behov av lärmiljöer. Nya klasser behö-

ver bildas när eleverna från Mullhyttan och Hidinge kommer till åk 7-9.  

En 4-9 skola ger mer flexibilitet i utnyttjandet av lokaler. Pucklar i elevantal kan han-

teras mer flexibelt i och med att salar/rum finns i närhet. 

I övrigt gäller i stort det som finns beskrivet i alternativ 1. 

 

Förstudiens förslag  
 
Ett fördjupat utredningsarbete av de markytor vid Lekebergsskolan som i deltaljpla-

nen är planlagda för skola behöver göras. Gräsytorna och rinken nordöst om skolan 

ligger på ett område där det tidigare varit ett tegelbruk därför behöver noggranna 

markundersökningar utföras. Ritningar över placering och utformning av byggnader i 

flera plan måste utformas för att även tillräckliga friytor för lek, utevistelse, uteaktivi-

tet och idrott ska finnas. (Boverkets allmänna råd BFS 2015) Placering av en samlings-

sal/aula/arena måste studeras utifrån tillgänglighet och trafiklösningar.  

En om och tillbyggnad av skolorna i Fjugesta måste ske i etapper för att inte proviso-

riska lösningar ska lägga ekonomiska hinder och även ta resurser från de investe-

ringar som behöver göras i nya och ombyggda lokaler. I den fördjupade förstudien 

behöver även detta etappbyggande läggas in i en tidsplan för att ge bästa möjliga ar-

betsmiljö under byggtiden och även väga de ekonomiska aspekterna för att kunna 

minimera kostnader för provisoriska lösningar. 

De markytor som finns begränsar området. Den väg som ligger mellan Komteks loka-

ler och Lekebergsskolan 7-9 är kommunal och kan införlivas i skolgårdsområdet. Det-

samma gäller delar av Tegelgatan utanför bollhallen. Parkering för personal kan för-

läggas öster om skolan i närhet av Komteks lokaler. Delar av området för nuvarande 

7-9 parkering kan utformas till en attraktiv aktivitetsyta för de äldre eleverna. När-

heten till cafeterian lockar och sittplatser kan innebära att det blir en attraktiv ute-

miljö.  Den spontanidrottsplats som planeras för Fjugesta behöver tas med i plane-

ringen för att kunna utgöra en del av aktivitetsområdet.  

Barn som kommit upp i tonåren har andra tankar kring utevistelsen. De vill inte så 

gärna förknippas med lek. Utevistelsen för de unga, både på raster och på fritiden, 

har mer karaktär av socialt umgänge och möten med inslag av sport och fysiska ut-

maningar. Ytor för bollspel vinner på att kombineras med ställen för samvaro. ( Skol-

gården 2015, Sveriges kommuner och landsting) Här behöver också tankar runt hur 

fritidsgårdens verksamhet ska kunna utökas i och med ökat antal barn och tonåringar 

i Fjugesta. 
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Bilaga 1 

 

 

Förslag från Kultur och fritid 
Black Box – en superflexibel arena 
 
Black Box är en flexibel arena som skapar stora möjligheter. Genom att ha ljusa väg-
gar, mörka intäckningar (draperier), fast teknisk ljud-, ljus- och film-/bioutrustning, 
flyttbara stolar/sittplatser, dansmatta/dansgolv med mera gör att flera olika verk-
samheter kan utvecklas och samsas i samma lokal, både amatörliv som professionella 
aktörer: 
- Film/Bio 
 
- Scenkonst (Dans/Teater/Musik) 
 
- Föreläsningar 
 
- Träning/Gymnastik 
 
- Omklädningsrum m. dusch 
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From: malin.skyman@hotmail.com
To: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se; maria.backlin@lekeberg.se;
Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se; annica.zetterholm@centerpartiet.se;
Anette.Andersson@Lekeberg.se; Agneta.Birgersson@Lekeberg.se;
micke@fjugestams.com; jonas.hansen@kristdemokraterna.se; klednt@Lekeberg.se;
elin.nilsson@folkpartiet.se; ewonneg@hotmail.com; jette.bergstrom@telia.com;
gmilton@telia.com; astrid.soderquist@telia.com
Bcc:
Subject: Re: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Håkan och Maria

Tack för snabb respons på mitt mail.

Glad att höra att ni ser detta som en viktig fråga för kommunen.
Det låter intressant med denna så kallade möjlighetsstudie, samtidigt som det oroar mig
med flera föräldrar att det som sagt är en framtida planering, alltså ingen lösning på dagens
snart krissituation för våra barn i förskoleklass till hösten men även våra barn som ska gå
1-3 på Tulpanen skola.

Givetvis kommer jag med flera föräldrar följa det arbetet, men som sagt, vad hjälper det
situationen i höst? Matsalen men även gymnastiksalen är en lokal som snart inte räcker till.

Jag har talat med ett par pedagoger/lärare vid olika tillfällen på Tulpanen skola, på deras
initiativ. De hade hört om mitt engagemang och Facebook-inssamlingen av namn för att
försöka göra vår röst hörd och förhoppningsvis kunna påverka en snabbare hantering av
problemet.
De hoppades att det skulle ge resultat.
De var båda besvikna över att det ännu inget hade hänt angående skolans situation gällande
utrymmesbrist, speciellt då det väntas en extra stor förskoleklass till hösten. Båda
pedagogerna frågade vad som sades på mötet i torsdags. Jag frågade varför inga lärare var
med, jag fick svaret att de inte fick det.
Det får mig att undra hur kommunikationen är mellan rektor och lärare på Tulpanens skola.
Borde inte alla lärare/pedagoger vara informerade om framtida planer före oss föräldrar!?
Tråkigt att höra, minst sagt.

Jag har fått förstudien av dig Maria, inte schemat över hur tiden vid lunch ser ut för alla
klasser, men jag hoppas det kommer.
Ska läsa studien och återkommer med eventuella synpunkter.

Inom kort kommer flera föräldrar träffas för att diskutera era svar, förstudien, och
förhoppningsvis kan vi möta några av er vid ett möte för att diskutera ovannämnt.
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Vi hörs igen snart.

Mvh
Malin Skyman

7 mar 2016 kl. 11:59 skrev Håkan Söderman
<Hakan.Soderman@Lekeberg.se>:

Hej Malin

Tack för ditt brev och ditt engagemang, i en för kommunen viktig fråga.
Som ordförande för Kultur- och bildningsnämnden vill jag meddela dig att det som är
på gång, är en möjlighetsstudie kring framtida om- och nybyggnation av lokaler för
såväl undervisning, idrott som möteslokaler (alltså föreningslokaler, aula, mm)

Vi kommer arrangera ett allmänt öppet möte i början av april, datum och inbjudan
kommer inom kort. Det är min övertygelse om att god dialog är viktigt, så arbetade
vi under hela processen med Hidinge skola. Detta arbetssätt kommer även att prägla
kommande arbete.

Angående frågan kring vilken tid lunch serveras, samt hur höstens schema ser ut, är
detta en fråga för rektor att besvara.

Med vänlig hälsning/Best Regards

<image001.jpg> Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
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Från:Malin Skyman [mailto:malin.skyman@hotmail.com]
Skickat: den 7 mars 2016 11:32
Till: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>
Kopia: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>; Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>; Wendla Thorstensson
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<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>; Edlund Kjell <klednt@Lekeberg.se>;
astrid.soderquist@telia.com; kentrunesson@gmail.com; Jonas Hansen
<jonas.hansen@kristdemokraterna.se>; elin.nilsson@folkpartiet.se;
pia.frohman@mp.se; Anette Bergdahl <anette.bergdahl@lekeberg.se>;
ewonneg@hotmail.com; micke@fjugestams.com; jette.bergstrom@telia.com;
gmilton@telia.com
Ämne: Bygg ut Tulpanen skola nu - inte om 3-4 år

Hej,

Efter informationsmötet i torsdags för föräldrar med barn som ska börja
till hösten i förskoleklass, så har jag har dragit igång en facebook-
sida för att samla namn på de som stöder oss föräldrar till barn på
Tulpanens skola som vill få en utbyggd/ny skola tidigare än 3-4 år.

Vi är flera föräldrar till den stora förskoleklassgruppen på 81 st barn,
som nu ska försöka påverka Lekebergs Kommun och politiker att göra
något omgående, åt den redan ansträngda situationen på Tulpanens
skola när det gäller lokal samt plats i matsal. Vi önskar ombyggnad eller
utbyggnad nu, speciellt matsalen om hösten inte ska bli värre för
samtliga elever på Tulpanen skola.

Vi skulle vilja läsa den förstudie som ni nämnde på mötet. Kan du skicka
en länk eller bifoga studien till mig i svar till detta mail vore tacksamt.
Vi skulle även vilja se hur dagens schema ser ut för matsalen. Tider när
vilka klasser äter. Skicka med andra ord dagens schema.

Idag får min dotter äta så sent som 12.20, en gång i veckan. Inte ens jag
skulle vilja äta så sent, när min flicka börjar så tidigt som 07.00.

Hur blir det i höst? På mötet fick vi veta att vissa barn får äta lunch
redan vid 10.20. Detta kan väl inte accepteras? Hur ser schemat ut för i
hösten?

Detta är först kontakten gällande detta sakärende, så jag väljer att
redan nu kopia Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt
samtliga ordinarie ledamöter i Lekebergs Kommun.

I hopp om ett gott samarbete med oss föräldrar till barn på Tulpanens
skola samt barn som ska börja där.

Mvh
Malin Skyman
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Mamma till Malva som går på Rönnen idag, Ellen som börjar till hösten
och Arvid om ytterligare 3 år.
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Viktigt!!
Datum: 2016-02-23 11:51:52

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Berglund
Skickat: den 16 februari 2016 13:37
Till: 'c.nykom@gmail.com'
Ämne: SV: Viktigt!!

Tack Christina!

Jag går ut direkt och kollar upp. Har meddelat Mats Turesson på tekniska.

Med vänlig hälsning

Daniel Berglund
Rektor
Hidinge skola
KUB

0585-488 60 (dir)
daniel.berglund@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: c.nykom@gmail.com [mailto:c.nykom@gmail.com]
Skickat: den 16 februari 2016 13:12
Till: Daniel Berglund
Ämne: Viktigt!!

Hejsan!
Gick förbi skolan på gångvägen. Mellan gångvägen och det röda boningshuset
finns en stor brunn där locket varit låst men låsanordningen nu ser ut att vara trasig.
Vill bara göra er uppmärksam på att locket ser ut att lätt gå att lyfta av. Många barn
går ju där förbi. Vet du vem man bör kontakta?? Vet inte vad för typ av brunn detta
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är. Lockets hål är dock ca 80cm. Om det är husets eller kommunens brunn. Otäckt
om något barn undersöker detta närmare...

Mvh Christina Nykom
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