
Kallelse 2016-04-20

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
 14:00-16:00  Multen

Övriga
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Fia Olausson, kommunikatör
Linda Kirrander, nämndsekreterare

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)
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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Kallelse 2016-04-20

1 – Val av justerare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag: Måndag 25 april, kl. 10.00
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Kallelse 2016-04-20

2 – Åtgärder för att få en budget i balans 
(KUB 16-145)

Föredragande Maria Bäcklin, Sandra 
Magnusson 14:00

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” anges kommunfullmäktiges 
mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. MER-plan med budget för 
2016 och plan för 2017-2018 antogs av Kultur- och Bildningsnämnden den 16 december 2015. Vid 
nämndsammanträdet den 26 januari beslutades att ge förvaltningschefen uppdraget att senast vid 
sammanträdet i maj presentera förslag till reduceringar i syfte att undvika budgetöverskridande 
och få en budget i balans.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar förvaltningens förslag på åtgärder för en budget inom ram 
2016, på totalt 4 012 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget inom ram 2016
 Beslutsunderlag Alternativ för budget inom ram KUB 2016
 Protokollsutdrag KUB 2016 - §6 Årsredovisning för kultur- och bildningsnämnden 2015
 Skrivelse från DIK angående förslag om reducering av Läslustbibliotekarietjänst
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3 – Grundsärskola 
(16KUB246)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Lekebergs kommun har 
grundsärskola lokalintegrerad på Lekebergsskolan 4-6. Idag finns 4 elever i verksamheten från 
årskurs 2-8. Lekebergs kommun köper skolplatser av Örebro kommun för elever inskrivna i 
träningsskola. Kultur-och bildningsförvaltningen har över tid funderat kring kommunens 
grundsärskoleverksamhet och vilka för- och nackdelar för den enskilde eleven, verksamheten och 
kommunen det innebär. Ur barn-, verksamhet- och kommun perspektiv föreslås utökning av 
grundsärskolans verksamhet med inriktning träningsskola i årskurserna 1-6. För eleverna på 
högstadiet förordas att skriva avtal och köpa platser av Örebro kommun beroende på när under 
högstadietiden ytterligare stimulans i ett större sammanhang behövs för den enskilde eleven samt 
förberedelser inför gymnasiesärskolestudier.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. förändrar och utökar grundsärskolan i Lekeberg med grundsärskola åk 1- ca. åk 6-7 och 
träningsskola åk 1- ca åk. 6-7,

2. ger förvaltningschefen i uppdrag att i kommunikation med Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ev. avtal för elever i högstadieåldrar och i vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med mångfasetterade behov.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Grundsärskola
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