
Kallelse 2016-05-24

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

Övriga
Daniel Berglund, rektor
Sandra Magnusson, Ekonom
Daniel Eriksson, Avdelningschef kultur- och fritidsavdelningen
Karin Adolfsson, kultur- och fritidssekreterare
Rasmus Axelsson, byggnadsantikvarie
Lotta Bergsten, bibliotekarie
Anita Ladinek, rektor
Marcus Falk, IKT-pedagog
Hanna Hansson, folkhälsopedagog
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Maria Bäcklin, förvaltningschef

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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1 – Val av justerare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag: Torsdag 26/5, kl. 13.00
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2 – Uppdrag från nämnden - Återrapport av 
förstelärartjänster 
(KUB 16-333)

Föredragande Daniel Berglund 13:05

Ärendebeskrivning
Nämnden uppdrog till förvaltningen att göra en återrapport av förstelärartjänsterna under våren 
2016. Rektor Daniel Berglund rapporterar muntligen.

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB §82/2015- Återrapport av förstelärartjänster

Expedieras till
Rekotorsgruppen, kultur- och bildningsförvaltningen
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3 – Gemensam timplan i kommuen 
(KUB 16-225)

Föredragande Daniel Berglund 13:20

Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att skolorna i Lekebergs kommun saknar en gemensam timplan. Den som 
tidigare har funnits har modifierats på de olika skolenheterna utifrån skiftande praktiska 
förutsättningar vilket har fått konsekvensen att timplanen ändrat karaktär och att undervisningstid i 
olika ämnen inte varit likvärdig i kommunens skolor och respektive årskurser. Det är angeläget att 
en likvärdighet skapas så att alla elever får sin garanterade undervisningstid och att samtliga elever 
har fått samma undervisningstid i respektive ämnen då de börjar i årskurs 7. Likvärdigheten är 
också nödvändig i de fall då elever byter skolenhet inom kommunen. I Grundskoleförordningen kap 
9 § 4 står: Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs 
kommun.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar på tillägg att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa riksdagens beslut kring "100 timmar mer idrott och 
hälsa i grundskolan".

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att förvaltningen får i uppdrag att ytterligare förtydliga 
vilka förändringar den nya timplanen innebär i förhållande till nuläget.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de antar förslag till beslut och finner att arbetsutskottet gör 
så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag 
att utreda möjligheten att införa "100 timmar mer idrott och hälsa i grundskolan" och frågar om 
arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag 
att till nämnden ytterligare förtydliga vilka förändringar den nya timplanen innebär i förhållande till 
nuläget och frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets beslut
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Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämnden ytterligare förtydliga vilka förändringar 
den nya timplanen innebär i förhållande till nuläget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs kommun,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att införa riksdagens beslut kring "100 timmar 
mer idrott och hälsa i grundskolan".

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam timplan i kommunen
 Gemensam timplan för grundskolan
 Komplettering - Gemensam timplan
 §138 KUB-AU Gemensam timplan i kommuen
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4 – Detaljerad ekonomisk uppföljning för 
perioden jan till och med april, 2016 
(KUB 16-317)

Föredragande Sandra Magnusson 
13:40

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 30/4 2016 för Kultur- och 
bildningsnämnden. Riktvärdet för april är 33 %. Utfallet visar 29 %.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för april 2016.

Beslutsunderlag
 Ekonomiska rapporter april
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning april
 §140 KUB-AU Detaljerad ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med april, 

2016
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5 – Prognos 1- 2016 för kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 16-231)

Föredragande Maria Bäcklin och 
Sandra Magnusson 13:50

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 30 april 2016 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2016.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att uppdra till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal 
med skolläkare.

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att kultur- och bildningsnämnden uppmärksammar 
kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära justerad budgetram utifrån fastställa 
budgetförutsättningar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att uppdra till förvaltningen 
att utreda tecknandet av avtal med skolläkare och frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom 
tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att kultur- och 
bildningsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställa budgetförutsättningar. Ordförande finner att arbetsutskottet 
gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognosrapport 1 2016,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med skolläkare,
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3. uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställa budgetförutsättningar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1, kultur- och bildningsnämnden 2016
 Prognosrapport 1 2016 Kultur - och bildningsnämnden
 §141 KUB-AU Prognos 1 för kultur- och bildningsnämnden
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6 – Information - Budget inom ram 2016 Föredragande Maria Bäcklin och 
Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin rapporterar om det pågående arbetet med genomförandet av 
beslutade åtgärder för budget inom ram 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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7 – Kultur- och bildningsnämndens 
delegationsordning 2016 
(KUB 15-45)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all socialtjänst (IFO) 
under vård- och omsorgsnämnden. Från och med 1 juli 2016 övergår Barn och familjeavdelningen 
till vård- och omsorgsnämnden. Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning har reviderats 
och förutom att ta bort delar som gäller socialtjänsten har hela delegationsordningen uppdaterats 
och reviderats. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 
kap 33 – 38 §§. Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning 
2016 som ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar delegationsordning 2016 för Kultur- och bildningsnämnden, 
som gäller från 1 juli 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden från och med 1 juli 

2016
 Delegationsordning Kultur- och bildningsnämnden 2016
 Delegationsplan för kultur- och bildningsnämnden som gäller fram till 30 juni 2016
 §149 KUB-AU Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning 2016

Expedieras till
Ledningsgruppen, kultur- och bildningsförvaltningen

Handläggare skolskjuts

Handläggare barnomsorg

Kultur- och fritidssekreterare
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8 – Remiss gällande förslag till bildande av 
Naturreservatet Vretalundsskogen 
Lekebergs kommun 
(KUB 16-193)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av Naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att vårda och bevara värdefull 
lövrik skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga naturvärden. Området ligger i direkt 
anslutning till Hidinge skola och används ofta i undervisning samt är ett område för rekreation. 
Kultur- och bildningsnämnden är positiva till bildandet av naturreservat Vretalundsskogen och 
anser att skötselföreskrifterna tar hänsyn till barnens möjlighet till lek och säkerhetsaspekter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar svaret på remissen angående naturreservat Vretalundsskogen,

2. överlämnar svaret till Sydnärkes Miljöförvaltning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remiss naturreservat Vretalundsskogen
 Remissvar från kultur- och bildningsnämnden
 Följebrev - Remiss gällande förslag till bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen 

Lekebergs kommun
 Remiss - Förslag till bildande av Naturreservatet Vretalundskogen i Lekebergs kommun
 §150 KUB-AU Remiss gällande förslag till bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen 

Lekebergs kommun

Expedieras till
Sydnärkes Miljöförvaltning
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9 – Kulturhusutredningen - återrapport av 
synpunkter från samrådsmöten 
(KUB 15-374)

Föredragande Daniel Eriksson 14:15

Ärendebeskrivning
Fem samrådsmöten kring kultur - ”plats för kultur, aktiviteter och möten mellan människor” - har 
hållits i Lekebergs kommun. Synpunkter som flera önskar är utställningsytor, bio/film och scenkonst 
(dans/teater/musik). Även en samverkan mellan ett centralt placerat kulturhus i Fjugesta och de 
befintliga kulturella mötesplatserna på de olika orterna är en viktig satsning, liksom att ta tillvara på 
både amatörer och professionella i den fortsatta utvecklingen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturhusutredningen - Återrapport av synpunkter från samrådsmöten
 §143 KUB-AU Kulturhus i Lekeberg - återrapport

Expedieras till
Daniel Eriksson, Kultur- och fritidschef
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10 – Ungdomsledarpristagare 2016 
(KUB 15-470)

Föredragande Karin Adolfsson och 
Daniel Eriksson 14:30

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. Sista nomineringsdag för 
2016 var 24 april och 7 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ungdomsledarpris 2016
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2015
 Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2015
 §145 KUB-AU Ungdomsledarpristagare 2016
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11 – Kulturpristagare 2016 
(KUB 16-266)

Föredragande Karin Adolfsson och 
Daniel Eriksson 14:40

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare. Sista nomineringsdag för 2016 var 
24 april och 4 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Tjänsteskrivelse - Kulturpristagare 2016
 Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2015
 Tidigare års kulturpristagare 2000-2015
 §144 KUB-AU Kulturpristagare 2016
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12 – Kulturmiljöprogram för Lekebergs 
kommun 
(13KUB221)

Föredragande Rasmus Axelsson 
14:50

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Samrådsmöten 
skulle enligt beslutet hållas i Lanna, Fjugesta och Mullhyttan. Den 26 januari 2016 beslutade kultur- 
och bildningsnämnden att återuppta samrådet under perioden från den 1 till den 14 februari 2016. 
Skrivelsen redogör för hur samrådet kring Lekebergs kulturmiljöprogram gått till, vilka synpunkter 
som kommit in och hur de har tagits tillvara under båda dessa samråd.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram

2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet

3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för allmänheten i digital 
form, men inte i full storlek

Arbetsutkottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun
 §146 KUB-AU Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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13 – Föreningsbidrag med anledning av 
namnsponsring av Hidinge bollhall 
(KUB 16-160)

Föredragande Daniel Eriksson 15:05

Ärendebeskrivning
Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit rättigheterna till 
namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att 
stärka föreningslivet i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att namnet för den nya bidragsformen blir utvecklingsbidrag 
och antar tillhörande regler.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att reglerna förtydligas med vilka belopp som är sökbara.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förslag till beslut och finner att arbetsutskottet gör 
så.

Ordförande tar därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och frågar om 
arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att namnet för den nya bidragsformen blir utvecklingsbidrag 
och antar tillhörande regler med tillägget att reglerna förtydligas med vilka belopp som är sökbara.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun
 Regler - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun
 §147 KUB-AU Föreningsbidrag med anledning av namnsponsring av Hidinge bollhall
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14 – Återrapport fritidsgård Hidinge Föredragande Daniel Eriksson 

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en rapport kring arbetet med fritidsgården i Hidinge. 
Ansvarig kultur- och fritidschef Daniel Eriksson rapporterar till nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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15 – Information - Revidering av 
biblioteksplan 
(KUB 15-71)

Föredragande Daniel Eriksson och 
Lotta Bergsten 15:10

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns biblioteksplan ska revideras och uppdateras för att motsvara dagens krav på 
området och uppfylla villkoren för statliga bidrag på området. Kultur- och fritidschef Daniel Eriksson 
och bibliotekarie Lotta Bergsten informerar nämnden om vad en biblioteksplan är.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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16 – Redovisning av särskild granskning 
gällande utfallet av lärplattor till alla elever 
på Lekebergsskolan 7-9 
(KUB 15-156)

Föredragande Anita Ladniek och 
Marcus Falk 15:30

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kultur- och bildningsnämnden om att några rutiner eller bestämmelser inom 
nämndens ansvarsområde granskas. Kultur- och bildningsnämnden beslutade 2015-02-23, § 6, att 
överlämna fastställandet av särskild granskning 2015 till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade 
2015-03-02, § 51, att fastställa en av de särskilda granskningarna inför 2015 till: Hur har utfallet av 
lärplattor till alla elever, "en-en", på Lekebergsskolan 7-9 blivit? Vilka behov för fortsatt satsning på 
digitala läromedel finns? Vilka hinder ser man? Finns det framtagen plan för pedagogernas 
kompetensutveckling inom detta området?

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner redovisningen av särskild granskning gällande Hur har utfallet av lärplattor till alla 
elever, "en-en", på Lekebergsskolan 7-9 blivit,

2. lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Särskild granskning gällande utfallet av lärplattor till alla elever, på 

Lekebergsskolan 7-9
 Rapport - Särskild granskning 2015 - Hur har utfallet av lärplattor till alla elever 1-1, på 

Lekebergsskolan 7-9 blivit?
 §86 Redovisning av särskild granskning - Hur har utfallet av lärplattor till alla elever, ”en-

en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit?
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17 – Handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer 
(KUB 14-422)

Föredragande Hanna Hansson 16:00

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens 
nya föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och 
insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i 
nära relationer. Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, 
för samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt 
officiella kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
 §148 KUB-AU Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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18 – Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden mars - april 2016 
(KUB 16-299)

Föredragande Maria Bäcklin 

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 mars - april 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 mars- 
april 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden mars april 2016
 §151 KUB-AU Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden mars - april 2016
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19 – Rapportering av utredning och beslut i 
ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier för februari 2016 
(KUB 16-211)

Föredragande Maria Bäcklin 

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. En rapport från Lekebergsskolan 7-9 gällande februari har inkommit i 
efterhand.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av utredning och beslut i ärende om kränkande behandling
 §153 KUB-AU Rapportering av utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 

trakasserier för februari 2016
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20 – Rapportering av utredning och beslut i 
ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden mars - april 2016 
(KUB 16-210)

Föredragande Maria Bäcklin 

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 fyra rapporter inkommit från Lekebergsskolan 7-9 och en 
rapport från Tulpanens skola. Övriga skolor och förskolor i kommunen rapporterar att inga ärenden 
gällande kränkande behandling eller trakasserier har inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för mars – april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller trakasserier 

för perioden mars - april 2016
 §152 KUB-AU Rapportering av utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 

trakasserier för perioden mars - april 2016
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21 – Uppdrag från nämnden - Redovisning 
kring hur man inom skolan arbetar med 
mobbning och trakasserier i social medier 
(KUB 16-320)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
På sammanträdet 2015-11-03, § 122, uppdrog nämnden till förvaltningen att under våren 2016 
redovisa hur man inom skolan arbetar med mobbning och trakasserier i socialmedier. 
Förvaltningschef Maria Bäcklin redovisar muntligen för nämnden.

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB/§122 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier i 

skolan för perioden augusti till september 2015
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22 – Uppdrag från nämnden - Redovisning 
hur bedömning av kränkande behandling 
och trakasserier görs 
(KUB 16-321)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
På sammanträdet 2015-11-03, § 122, uppdrog nämnden till förvaltningen att under våren 2016 
redovisa hur bedömningarna av kränkande behandling och trakasserier görs. Förvaltningschef 
Maria Bäcklin redovisar muntligen för nämnden.

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

Beslutsunderlag
 Expediering av protokoll KUB - rapportering av kränkande behandling och trakasserier i 

skolan

Page 25 of 397



Kallelse 2016-05-24

23 – Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 1, 2016, kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 16-69)

Föredragande Maria Bäcklin 

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 1, 2016, finns 8 individrapporter gällande ej 
verkställda beslut som rör SoL och LSS. Två av dessa är inrapporterade som avbrutna, dels på grund 
av flytt till annan kommun och dels på grund av att behovet ej längre kvarstod. 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 1, 2016

2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, Kultur- 

och bildningsnämnden
 §157 KUB-AU Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2016, kultur- och 

bildningsnämnden

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Revisorerna
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24 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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25 – Sammanställning av synpunkter - Möte 
kring utformning av förskole- och 
skollokaler i Fjugesta. 

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Redovisning av synpunkter som inkom vid samrådsmöte 6 april kring utformning av förskole- och 
skollokaler i Fjugesta.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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26 – Samarbete politiker och tjänstemän Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin presenterar en sammanställning från de möten som ägt rum.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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27 – Anmälan av delegationsärenden till 
nämnden maj 2016 
(KUB 16-313)

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 2016-03-14 till 160509.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsärenden till nämnd 2016-05-24
 Delegationsbeslut från barn och familjeavdelningen för perioden 160314 - 160509

28 - Anmälan av delegationsbeslut till nämnden maj 2016
Ärendebeskrivning
Sammanställning av delegationsärenden inom skolskjuts och extra resebidrag för redovisning till 
kultur- och bildningsnämnden maj 2016. 

Lista på meddelanden
 KUB 16-318-2 - Delegationsbeslut - särskild skolskjuts
 KUB 16-209-4 - Delegationsbeslut - Extra resebidrag vt 2016
 KUB 16-238-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-277-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-277-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-276-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-276-2 - Beslut om skolskjuts
 KUB 16-269-2 - Delagationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-261-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB243-4 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-310-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-316-2 - Delegationsbeslut - särskild skolskjuts
 KUB 16-289-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-281-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-239-5 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-237-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-236-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-235-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB245-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
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 16KUB247-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-280-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-283-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-282-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-207-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-213-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-217-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-205-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-206-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-216-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-229-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-233-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB242-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB244-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB241-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB240-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB248-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-234-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB253-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB252-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB251-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB250-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 16KUB249-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-259-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-270-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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29 – Redovisning av synpunkter för 
perioden 160312 till 160511 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under perioden 160312 till 160511 har nedan redovisade synpunkter inkommit till nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handingarna.
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30 – Information för kännedom till nämnden Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information för kännedom till nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Uppdrag från nämnden - 
Återrapport av 

förstelärartjänster

2

KUB 16-333
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Gemensam timplan i 
kommuen

3

KUB 16-225
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Dnr: KUB 16-225

Tjänsteskrivelse - Gemensam timplan i kommunen

   

Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att skolorna i Lekebergs kommun saknar en gemensam 
timplan. Den som tidigare har funnits har modifierats på de olika skolenheterna 
utifrån skiftande praktiska förutsättningar vilket har fått konsekvensen att timplanen 
ändrat karaktär och att undervisningstid i olika ämnen inte varit likvärdig i 
kommunens skolor och respektive årskurser. Det är angeläget att en likvärdighet 
skapas så att alla elever får sin garanterade undervisningstid och att samtliga elever 
har fått samma undervisningstid i respektive ämnen då de börjar i årskurs 7. 
Likvärdigheten är också nödvändig i de fall då elever byter skolenhet inom 
kommunen.
 I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 står:  Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun saknar i nuläget en gemensam timplan för kommunens 
grundskolor. Den som tidigare har funnits har modifierats på de olika skolenheterna 
utifrån skiftande praktiska förutsättningar vilket har fått konsekvensen att timplanen 
ändrat karaktär och att undervisningstid i olika ämnen inte varit likvärdig i 
kommunens skolor och respektive årskurser. 

I Skollagen anges den garanterade undervisningstid som eleverna har rätt att få 
under sin grundskoletid. I bilaga 1 till skollagen (2010:800) finns bestämmelser om 
fördelning av den garanterade undervisningstiden (timplan).

Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 
undervisningstiden.

Under våren 2016 har det inom förvaltningen tillsats en arbetsgrupp att utarbeta 
förslag till gemensam timplan. Gruppen har bestått av pedagoger från kommunens 
samtliga skolor med blandad kompetens och behörighet (över årskurser och ämnen) 
Arbetet har letts av Anette Larslin och Anne Sundström.

När vi påbörjade arbetet så insåg gruppen rätt snart att det inte var värdefullt att 
ägna tid åt att skapa en helhetsbild över nuläget, då den information som fanns var 
allt för spretig och att det inte heller var givet att de timplaner som fanns på varje 
enhet var de som gällde fullt ut. Fokus var istället att skapa en gemensam och 
likvärdig timplan framåt. Som stöd har vi tittat på timplan från bland annat Karlskoga, 
där en ordentlig genomarbetning gjordes för något år sedan, samt Umeå som har en 
timplan med ungefär samma timutlägg som den nu utformade timplanen. 

2 Analys
Förslag till ny timplan presenterades för kommunens pedagoger i samband med 
gemensam kompetensutvecklingsdag 2016.03.29. Den gemensamma reflektionen 
och återkopplingen är att det är mycket positivt att vi tar ett gemensamt grepp och 
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att likvärdigheten är nödvändig. I det slutliga förslaget har utgångspunkt varit det 
timantal/ ämnen som Skollagen anger att eleverna ska ha fått efter avslutad 
grundskola. Timutlägget för Lekebergs kommun är i detta förslag 7022 timmar i 
jämförelse med Skollagens ram på 6890 timmar. 

Under och efter studiedagen så har synpunkter framförts framförallt från de 
praktiskt/estetiska ämnena bild, musik och idrott. Synpunkter har framkommit att 
dessa ämnen har lite tid att tillgå i förhållande till kursplanens innehåll. 
Utgångspunkten i timplaneförslaget är Skollagens ramar och utökat timantal beslutas 
inte av skolledningen.  Om ev. riktade satsningar ska göras ska dessa beslut fattas av 
huvudman utifrån nämndens gemensamt uppsatta mål. 

Rektorsgruppen har gemensamt följt processen och varit eniga om de justeringar 
som gjorts. Det förslag till gemensam timplan som nu läggs fram har samtliga 
rektorers godkännande. 

Antalet timmar/ ämne har sin utgångspunkt i Skollagen där det anges hur många 
timmar eleven har rätt att få undervisning i respektive ämne. I samtliga ämnen ligger 
förslaget för Lekebergs kommun någon timme över den givna tidsramen. Störst är 
differensen i ämnet Svenska. 

För våra elevers räkning är det viktigt att ha en gemensam och likvärdig timplan så att 
de ges samma förutsättningar att få den garanterade undervisningstiden i samtliga 
ämnen. Fördelningen av tid har förlagts så att den ökar något i omfattning i högre 
åldrar och hänsyn har tagits till att elevers mognad i förhållande till goda 
förutsättningar för lärande. 

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma vilka eventuella ekonomiska konsekvenser en gemensam 
timplan leder till. Eftersom antalet timmar snarare justerats något neråt kommer det 
inte innebära ökade kostnader utan möjligen på sikt något färre lärartimmar. 

3 Slutsats
För att skapa en likvärdig utbildning för eleverna i grundskolan i Lekebergs kommun 
är det nödvändigt med en gemensam timplan. Ett förslag är utarbetat av en 
arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga skolor med blandad 
kompetens och behörighet (över årskurser och ämnen). Utlägget av undervisningstid 
fördelat mellan ämnen har haft Skollagens angivna ram som utgångspunkt. I samtliga 
ämnen, förutom elevens val, ligger kommunen något över Skollagens ram, där 
undervisningstiden avviker mest är i ämnet Svenska.  

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar den gemensamma timplanen för grundskolan i 
Lekebergs kommun. 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anette Larslin
förvaltningschef Handläggare

Page 39 of 397



ÄMNE år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8
min/veckamin/veckamin/veckamin/veckamin/veckamin/veckamin/veckamin/vecka

bild 40 40 40 40 40 50 50
hemkunskap 40 50 50
idrott o hälsa60 60 100 100 100 100 100 100
musik 40 40 40 40 40 40 40 40
slöjd 70 80 80 80 70 70
svenska 380 380 380 260 260 240 150 150
engelska 30 30 30 120 120 120 120 120
matematik220 220 220 220 220 200 160 160
so 80 100 120 200 200
geografi 40 40 40
historia 40 40 40
religionskunskap 40 40 40
samhällskunskap 40 40 40
Summa:
no 80 100 120 120 120
biologi 40 40 40
fysik 40 40 40
kemi 40 40 40
teknik 40 40 40 40 40
Summa:
språkval 30 160 160
elevens val 80 80 80 80 80 60 60

s:a min/vecka890 1050 1200 1260 1260 1290 1320 1320
s.a tim/vecka14,83333 18,8 20 21 21 21,5 22 22

Summa tim/år575,5333 729,44 776 814,8 814,8 834,2 853,6 853,6

Veckor: 38,8 60
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år 9 S:a 1-9 S:a 1-9

Enligt
skolverk
et

min/veckamin/veckatim/år
60 360 232,8 230
50 190 122,8667 118
100 820 530,2667 500
40 360 232,8 230
70 520 336,2667 330
150 2350 1519,667 1490
120 750 485 480
160 1780 1151,067 1125
200 900

120
120
120
120

1380 892,4 885
120 660

120
120
120

40 240
1260 814,8 800

160 510 329,8 320
60 580 375,0667 382

1330
22,16667

860,0667

7022,8 6890
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Komplettering - Gemensam timplan

I arbetet med att utarbeta en kommungemensam timplan har följande 
ställningstaganden gjort som inte funnits med i tidigare timplaner:

- Undervisningen i språkval startar i årskurs 6. Planeringen är att eleverna 
under detta skolår ska få bekanta sig med samtliga språk som erbjuds på 
högstadiet och efter detta göra sitt slutliga val.

- Undervisningen i engelska startar i årskurs 1.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§138 - Gemensam timplan i kommuen (KUB 16-225)
Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att skolorna i Lekebergs kommun saknar en gemensam timplan. Den som 
tidigare har funnits har modifierats på de olika skolenheterna utifrån skiftande praktiska 
förutsättningar vilket har fått konsekvensen att timplanen ändrat karaktär och att undervisningstid i 
olika ämnen inte varit likvärdig i kommunens skolor och respektive årskurser. Det är angeläget att en 
likvärdighet skapas så att alla elever får sin garanterade undervisningstid och att samtliga elever har 
fått samma undervisningstid i respektive ämnen då de börjar i årskurs 7. Likvärdigheten är också 
nödvändig i de fall då elever byter skolenhet inom kommunen. I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 
står: Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs 
kommun.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar på tillägg att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa riksdagens beslut kring "100 timmar mer idrott och 
hälsa i grundskolan".

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att förvaltningen får i uppdrag att ytterligare förtydliga 
vilka förändringar den nya timplanen innebär i förhållande till nuläget.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de antar förslag till beslut och finner att arbetsutskottet gör 
så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda möjligheten att införa "100 timmar mer idrott och hälsa i grundskolan" och frågar om 
arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att 
till nämnden ytterligare förtydliga vilka förändringar den nya timplanen innebär i förhållande till 
nuläget och frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kultur- och bildningsnämnden

1. antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs kommun,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att införa riksdagens beslut kring "100 timmar 
mer idrott och hälsa i grundskolan".

Beslut
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämnden ytterligare förtydliga vilka förändringar 
den nya timplanen innebär i förhållande till nuläget.

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam timplan i kommunen
 Gemensam timplan för grundskolan
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Detaljerad ekonomisk 
uppföljning för perioden jan 

till och med april, 2016

4

KUB 16-317
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Månad 4

April Riktpunkt 33,3%

2016 Utfall 29,4%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse

helår period förbrukat period

Gemensam verksamhet 20 483 4 040 20% 2 787

Förskolan 50 867 16 143 32% 813

Grundskolan 81 453 27 280 33% -128

Gymnasieskolan 25 814 3 266 13% 5 339

Vuxenutbildning 1 168 161 14% 228

Barn- och familjeavdelningen 11 644 5 494 47% -1 613

Kultur- och fritidsverksamhet 7 514 2 090 28% 415

SUMMA 198 943 58 474 29% 7 840

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. 

Grundskolan: Lekebergsskolan 4-6 har högt utfall för perioden. Budgeten för särskilt stöd överskrids. 

Barn-och familj: Boende och korttidsvård LSS, samt familjehemsplaceringar och kontaktpersoner. 
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mån 4

April Riktpunkt 33,3%

2016 Utfall 29,4%

Kod Ansvar Budget Utfall Procent Avvikelse

helår period förbrukat period

200000 Kultur- och bildningschef 44 834 6 927 15% 8 018

201000 Skola Fjugesta 7-9 21 609 6 948 32% 255

202000 Skola Fjugesta F-3 14 002 4 558 33% 109

203000 Skola Fjugesta 4-6 10 703 3 959 37% -391 

204000 Teamansvarig förskola Fjugesta 13 630 4 466 33% 77

204100 Förskola Hidingen/Lanna 19 335 5 682 29% 763

204200 Förskola Mullhyttan/Fjugesta 17 902 5 995 33% -28 

205000 Skola Mullhyttan/Barn- och elevhälsa 16 150 5 405 33% -22 

206000 Skola Hidinge/Lanna 21 621 6 950 32% 257

208000 Barn- och familj 11 644 5 494 47% -1 613 

209000 Kultur- och fritid 7 514 2 090 28% 415

SUMMA 198 943 58 474 29% 7 840

Kommentarer 

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)

Utfallet visar en avvikelse med +7 840 tkr i perioden som tills största del beror på att kostnader för interkommunala ersättningar 
inom grundskola och gymnasiet inte är fakturerade ännu.

Kultur och bildningschef: Fakturor interkommunala saknas (faktureras terminsvis).  Alla fakturor för skolskjuts är ej inkomna. 
Statsbidrag lågstadiesatsning 1 717 tkr och budget för måluppfyllelse.
Skola Fjugesta 7-9: Gymnasial vuxenutbildning och grundl. vuxenutbildning överskott för perioden, fakturor för köp av 
utbildningsplatser har ej inkommit för masr. Profil, SYV, Skoldatatek gör överskott för perioden. 
Skola Fjugesta F-3: Lokalkostnad överstiger budget pga flytt och ombyggnad Paviljong. Överskott Fritidshemmet.
Skola Fjugesta 4-6: Underskott på personal; Överanställningar
Teamansvarig förskola Fjugesta:  Lönbebidrag som ej budgeterats ger ett överskott i perioden. 
Förskola Hidingen/Lanna: Statsbidrag mindre barngrupper 420 tkr. Överskott personal pga lägre bemaning under vt för att sedan öka 
på till ht när barnen ökar. 
Förskola Mullhyttan/Fjugesta: Berga har överskott på personalkostnader i perioden och Familjedaghem underskott. Övriga budget i 
balans.  
Skola Mullhyttan/Barn- och elevhälsa: Lägre personalkostnader och kostnader för undervisningsmaterial än budget Mullhyttans skola. 
Budget för hela Kubs personalförstärkning finns här och gör underskott pga överanställningar. 
Skola Hidinge/Lanna: plus på undervisningsmaterial Hidinge skola, Förskoleklass ger ett överskott för perioden. 
Barn- och familj : Fakturor för externa placeringar saknas i perioden inom LSS och institutionsvård. Höga kostnader för korttidsvård LSS 
och familjehemsvård samt kontaktpersoner.
Kultur- och fritid: Intäkt skapande skola är ej använt i perioden. KomTek naturskolan har bidrag som ej använts, överskott på övriga 
tjänster. Kulturskola har låga kostnader under perioden. För Lanna badgruva har inte alla fakturor inkommit för det arbete som utförts 
där. Bidrag och stöd till organisationer har inte betalats ut ännu för året. 
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Tjänsteskrivelse 2016-05-19 1 (1)

Dnr: KUB 16-317

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning april
   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 30/4 2016 för Kultur- 
och bildningsnämnden. Riktvärdet för april är 33 %. Utfallet visar 29 %. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för april 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§140 - Detaljerad ekonomisk uppföljning för perioden januari till 
och med april, 2016 (KUB 16-317)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 30/4 2016 för Kultur- och 
bildningsnämnden. Riktvärdet för april är 33 %. Utfallet visar 29 %.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för april 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för april 2016.

 

Beslutsunderlag
 Ekonomiska rapporter april
 Uppföljning kub per slag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning april
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Prognos 1- 2016 för kultur- 
och bildningsnämnden

5

KUB 16-231
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Tjänsteskrivelse 2016-05-13 1 (2)

Dnr: KUB 16-231

Tjänsteskrivelse - Prognos 1, kultur- och 
bildningsnämnden 2016
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en 
beskrivning av verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen 
fram till och med 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

1 Bakgrund
Lekebergs kommuns styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat) syftar till 
att öka fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 
Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. Kultur- och 
bildningsnämnden fattar beslut om sina nämndmål i samband med nämndens MER-
plan. Nämndens första uppföljningstillfälle under året omfattar perioden januari – 
april.

                                                                      

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Barnperspektivet finns som grund i hela prognosen utifrån de mål och verksamheter 
som omfattas och bedömningen är i stort likvärdig eller positiv i jämförelse med 
angivet nuläge och tidigare bedömningar/resultat. Folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration innefattas också direkt eller indirekt i 
prognosen. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Helårsprognosen för det ekonomiska utfallet 2016 uppgår till – 1 300 tkr. 
Underskottet finns inom grundskola, individ och familj samt LSS. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2016-05-13 2 (2)

Dnr: KUB 16-231

Maria Bäcklin Sandra Magnusson Linda Kirrander
Förvaltningschef Förvaltningsekonom Handläggare
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1 Prognosrapport 1 
Inledning 

Kultur- och bildnings verksamheter har under de fyra första måndaderna 2016 präglats av 
arbete 

- på alla nivåer i skapandet av gemensam bild av var verksamheterna befinner sig 2015-2016 
och bearbetning för framtagande av prioriteringsområden för gemensam långsiktig 
verksamhetsutvecklingsprocess, 

- med att utforma gemensam timplan och elevhälsoplan i kommunen, 

- med utformning av ledningsorganisationen långsiktigt, 

- i form av mötesplatser mellan politiker och tjänstemän bl.a. kring samarbete - ansvar/roller 
och kommunikation, 

- för åtgärder att komma inom budgetram 2016, 

- med mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända, 

- med kulturhusutredning, 

- med omorganisation för enheten Barn- och familj, 

- med lokalfrågor. 
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2 MER-styrning 
Arbet 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04, §30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska utvecklas. 
Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på 
hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt 
ska gälla att redovisningen ska 
ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för att 
mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehålla en plan för när 
och hur de återkommande 
avrapporteringarna till 
nämnden ska ske 

Under beredning Pågående arbete som omfattar 
alla nivåer. 

2015-03-17, §36 Kultur- och 
bildningsnämnden ger Kultur-
och bildningsförvaltningen 
uppdraget att revidera gällande 
biblioteksplan för antagande i 
fullmäktige. 

Under beredning Beslut planeras tas i december 
2016, introduktion och 
workshop planerad i maj resp. 
oktober 

2015-08-25, §82, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att göra en 
återrapportering av 
förstelärartjänsterna under 
våren 2016 

Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
05-24 

2015-09-21, §199, Kultur- och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att utreda ett 
framtida behov och 
organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun 

Ej verkställt  

2015-11-03, § 122, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att under våren 
2016 redovisa hur 
bedömningarna av kränkande 
behandling och trakasserier 
görs. 

Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
05-24 
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Beslut Status Kommentar 

2015-11-03, § 122, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att under våren 
2016 redovisa hur man inom 
skolan arbetar med mobbning 
och trakasserier i social media 

Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
05-24 

2015-12-31, § 151 Kultur- och 
bildningsnämnden 1. ger 
förvaltningen i uppdrag att 
under våren 2016 genomföra 
samrådsmöten kring plats för 
kultur, aktiviteter och möten 
mellan männikskor, 2. uppdrar 
till förvaltningen att 
återraportera synpunkter från 
samrådsmötena vid nämnden i 
maj, 3. uppdrar till 
förvaltningen att bearbeta 
utredningen vidare under 
hösten 2016 och återraportera 
till nämnden 

Under beredning Delrapport till nämnden 2016-
05-24 

2016-01-26, § 4 Kultur- och 
bildningsnämnden 1. 
återupptar samrådet enligt det 
tidigare utsända förslaget till 
kulturmiljöprogram, 2. 
fastställer samrådstiden till 
perioden 2016-02-01 till 2016-
02-14 

Under beredning Beslut på nämnd 2016-05-24 

2016-04-05, § 30, Kultur- och 
bildningsnämnden antar 
yttrandet som svar till 
kommunstyerlsen gällande 
Street skate park med tillägg 
att yttrandet kompletteras med 
investeringskostnaden samt 
uppdrar till förvaltningen att 
undersöka möjligheten till 
sponsring. 

Under beredning Anmäls till nämnd 2016-05-24 

2016-04-05, § 33, Kultur- och 
bildningsnämnden 1. 
godkänner återrapporteringen 
(av motionsspår Fjugesta, 2. får 
en fylligare rapport med 
planerde åtgärder till 
nämndens möte den 25 
oktober. 

Under beredning Rapport till nämnd i oktober 
2016 

2016-04-05, § 40, Kultur- och 
bildningsnämnden ...  2. får en 
redovisning av den giltiga 
frånvaron en gång per termin. 

Ej påbörjat Rapportering planeras ske i 
september, resp. januari. 

2016-04-20, § 51, Kultur- och 
bildningsnämnden ... 2. ger 
förvaltningschefen i uppdrag 

Under beredning Första kontakt tagen med 
utredare, Örebro kommun. 
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Beslut Status Kommentar 

att i kommunikation med 
Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för 
elever i högstadieåldrar och i 
vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med 
mångfassetterade behov. 

   

   

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborga
re att bo i 
Lekeberg 

  Andel av 
medborga
rna som 
tar 
kontakt 
med 
kommune
n via 
telefon får 
ett direkt 
svar på en 
enkel 
fråga 

  72% 80% 80% 

  Andel av 
medborga
rna som 
skickar in 
en enkel 
fråga via 
e-post får 
svar inom 
två 
arbetsdag
ar 

  32% 50% 50% 

  Nöjd-
Region-
Index 

  67% 67% 70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 

Medborga
rna ska 
kunna ta 
del av ett 
levande, 

 Antalet 
biblioteks
besökare 

  39 964 40 000 40 000 

Antalet 
boklån 

  50 524 50 600 50 600 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

hållbart 
sätt 

kvalitativt 
och 
varierat 
kultur- 
och 
fritidsutbu
d samt ges 
förutsättni
ngar att 
själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamh
et 

Andelen 
elever 
som tar 
del av 
kulturaktiv
iteter 
genom 
medel för 
kultur i 
skolan 

  20% 40% 40% 

  Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel) 

  4,02 4,02 3,89 

  Sjukfrånva
ro 

  5,6% 7,04% 5,6% 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 Nämnden 
beräknar 
överskrida 
sin 
budgetra
m på 
grund av 
höga 
kostander 
inom 
grundskol
a och 
individ- 
och familj 
samt LSS. 

0 tkr 1 300 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåv
erkan 

  El-
förbruknin
gen i 
kommune
ns 
fastighete
r 

  2 796 
MVh 

 2 795 
MVh 

2.3 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga 

det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under 

trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
ger barn 
och unga 
möjlighete
r att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån 
sina 
förutsättni
ngar 

I alla 
beslut, all 
utbildning 
och annan 
verksamh
et ska 
barns och 
ungas 
bästa vara 
utgångspu
nkt 

 Andelen 
tjänsteskri
velser till 
politiken 
med 
analys av 
barnpersp
ektiv för 
beslutfatt
ande 

  60% 70% 100% 

Andelen 
personal 
som anger 
att 
barnpersp
ektivet 
prioriterat
s i 
beslutfatt
andet som 
hen själv 
varit del i 
att 
påverka 

 Ny 
indikator 

  100% 

Utbudet i 
form av 
antal och 
variation 
av 
fritidsaktiv
iteter som 
erbjuds 
inom  före
ningsliv, 
idrott och 
kultur för 
en 
meningsfu
ll fritid 

  31 32 32 

Antalet 
rutiner 
som 
utformats 
och aktivt 
används 
för intern 
samordnin
g i 
enskilda 
ärenden 
enligt 
Socialstyr
elsens 
Helhetssy

  1 4 5 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

n och 
Samverka
n 

Barnen 
och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin 
förskole- 
respektive 
skolverksa
mhet 

 Andelen 
barn som 
känner sig 
trygga 

 Mäts med 
intervjufrå
gor till 5 
åringar i 
juni. 

90%  100% 

Andelen 
elever 
som 
känner sig 
trygga 

 En 
trygghetse
nkät 
kommer 
att 
genomför
as i 
årskursern
a 5 och 8 
under maj 
månad. 

  

91%  100% 

Antalet 
inrapporte
rade 
kränkning
särenden 
utifrån 
Skollag 6 
kap, 10 § 

 En mer 
enhetlig 
och 
gemensa
m 
arbetsmo
dell 
behöver 
utarbetas. 

  

1 25 30 

Antalet 
förskoleve
rksamhete
r som har 
forum för 
samråd 
enligt 
Skollag 4 
kap 

 Förskolan 
bjuder in 
till minst 
ett 
föräldram
öte per 
läsår, 
föräldrarå
d minst 
ett per 
termin 
och 
erbjuder 
utveckling
ssamtal en 
gång per 
år. 

100% 100% 100% 

Antalet 
skolverksa
mheter 
som har 
forum för 
samråd 

 Samtliga 
enheter 
har flera 
forum för 
samråd; 
Elevråd, 

100% 100% 100% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

enligt 
Skollag 4 
kap 

klassråd, 
matråd, 
föräldrarå
d m.fl. 

Barnen 
och 
eleverna 
är en del 
av en god 
och 
utvecklan
de lärmiljö 

 Andelen 
barn som 
anger att 
förskolan 
väcker 
nyfikenhet 
och lust 
att lära 

 Mäts med 
intervjufrå
gor till 5 
åringar i 
juni. 

90% 100% öka från 
90% 

Andelen 
elever 
som anger 
att skolan 
väcker 
nyfikenhet 
och lust 
att lära 

 Svar på 
elevernas 
upplevelse 
mäts i 
enkät för 
årskursern
a 5 och 8 
under maj 
månad. 

70% 80% öka från 
70% 

Eleverna 
når 
kunskaps
målen 

       

  Elever i åk 
3 som 
deltagit i 
alla 
delprov 
som klarat 
alla 
delprov 
för 
ämnespro
ven i SV, 
Sv2 och 
MA 

 Pågående 
arbete 
med 
genomför
ande, 
rättning 
och analys 
av 
nationella 
proven. 

75% 80% Öka från 
75% 

  Elever i åk 
6 med 
lägst 
betyg E 
för 
ämnespro
ven i SV, 
Sv2, EN 
och MA 

 Pågående 
arbete 
med 
genomför
ande, 
rättning 
och analys 
av 
nationella 
proven. 

97% 95% öka från 
97% 

  Elever i 
åk. 9 som 
uppnått 
kunskapsk
raven i 

 Slutfas av 
läsåret 
och 
grundskol
etiden för 

76,6% 70% öka från 
76,6% 

Page 62 of 397



   
 

11 

 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

alla 
ämnen 

årskurs 9 
pågår. 

  Elever i 
åk. 9 som 
är 
behöriga 
till ett 
yrkesprogr
am 

 Slutfas av 
läsåret 
och 
grundskol
etiden för 
årskurs 9 
pågår. 

93,1% 93,1% öka från 
93,1% 

Page 63 of 397



   
 

12 

 

3 Verksamhet 
Förskolan 

Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet 

Förskolan arbetar aktivt under hela året med detta, bl.a. i form av Likabehandlingsplan, årlig 
plan, utvecklingssamtal, arbetsmaterial som t.e.x. Kungaskogen, rollspel, ICDP, Kompissol, 
Kompisböcker. 

Förskolan bjuder in till minst ett föräldramöte per läsår och regelbundet till föräldraråd, minst 
ett per termin, samt erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. 

Det har varit svårt att få vårdnadshavare att komma till föräldraråden, men deltagandet är 
större vid föräldramöte och utvecklingssamtal. Tankar finns om att hitta annan form och 
andra frågor att ta upp för att locka större medverkan. 

  

Nämndmål: Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Förskolan arbetar aktivt med att skapa goda lärmiljöer. Specialpedagogerna kartlägger 
tillgängligheten genom SPSMs (SpecialPedagogiskaSkolMyndigheten) mall. Personalen har 
utbildats genom föreläsningar och litteraturstudier samt kollegialt lärande.Det sker en positiv 
utveckling i skapandet av goda lärmiljöer för barnen i förskolorna. 

  

  

Skolan 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Ett aktivt arbete med att skapa en trygg skolmiljö pågår på samtliga skolenheter. Arbetet har 
både en förebyggande och främjande inriktning, men också utifrån aktuella händelser och 
incidenter. En trygghetsenkät kommer att genomföras i årskurserna 5 och 8 under maj 
månad. Ett samarbete har påbörjats med Folkhälsoteamet med inriktning Kränkningar på 
nätet (sociala medier m.m), vilket vidgar och fördjupar frågan. Arbetet kommer att riktas mot 
såväl elever, personal och föräldrar. 

Trygga och tydliga rutiner kring hur och vilka kränkningsärenden som rapporteras till 
huvudman behöver utvecklas. Det har under året skickats in ett mindre antal från respektive 
skola. Exempel finns på kommuner som har goda erfarenheter av ett digitalt stöd som hjälper 
ärendehantering och som gör insatser och ansvar tydliga. Rapport kommer i detta system till 
huvudmans kännedom skyndsamt, i enlighet med Skollagen. 

  

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Det pågår på samtliga enheter ett aktivt arbete med att utveckla förhållningssätt (ICDP), 
kollegialt lärande och flertalet andra framgångsrika arbetssätt. Det är positivt att se genom 
kommunens ranking i SKL´s mätning att det målinriktade arbetet ger resultet. 

  

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Det pågår ett aktivt arbete på samtliga skolenheter att genomföra, följa upp och analysera 
nationella prov i aktuella ämnen. Resultat och analys kommer att presenteras så snart 
sammanställning är gjord. Numer genomförs inte nationella prov i SO eller NO, vilket 
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uppskattas av verksamheterna. För vissa elever är det nödvändigt att det skapas särskilda 
anpassningar för att få rätt förutsättningar att genomföra proven. 

Det är svårt att i nuläget ge en rimlig bedömning för måluppfyllelsen i i årskurs 9 då slutfasen 
av läsåret och av grundskoletiden pågår. Tendensen är dock att elever som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen kommer att hamna i ungefär samma nivå som föregående år och 
det sammanlagda meritvärdet kommer att vara något lägre. En orsak till detta kan bl.a. vara 
att nuvarande årskurs 9 varit organiserade i stora klasser och det har utifrån det funnits 
svårigheter att möta varje elevs enskilda behov. 

  

  

Barn och familj 

Nämndmål: I alla beslut och all utbildning och annan verksamhet ska barns och ungas bästa 
vara utgångspunkt 

Barn- och familjeenheten ska se till att det finns rutiner gällande samverkan inom fem 
områden och rutiner ska efterlevas av alla handläggare. 

1. Rutin för samordning med verksamheten ekonomisk bistånd 
2. Rutin för samordning med verksamheten missbruk 

Rutin har framtagits gällande samordning inom ovanstående områden och den innebär att 
alla klienter som är aktuella på Barn- och familjeenheten blir tillfrågade om de även har 
kontakt med socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd och/eller missbruk. Om 
personen i fråga är aktuell, får han/hon förfrågan om att skriva under samtycke om kontakten 
med handläggare. 

Temaledare arbetar med att förankra rutinen i gruppen genom att samtala om hur den 
efterlevs, vilket diskuteras på regelbundna veckomöten. 

3. Rutin för samordning med verksamheten våld i nära relationer 
En Handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relationer och en del rutiner för både 
Barn- och familjeenheten och Vuxenenhet har utarbetats. Handlingsplan har dock inte 
antagits av nämnden och arbetet har stannat av till en viss del. 

Vi har dock ansökt och rekvirerat statsbidrag för kommunens arbete med dessa frågor. 
Arbetsgruppen för Arbete mot våld i nära relation har inbokat ett möte i mitten av maj för att 
diskutera dessa frågor samt hur statsbidrag kan användas på bästa sättet. 

4. Rutin för samordning med verksamheten LSS/barn 
Att uppmärksamma hur barn till funktionshindrade föräldrar mår samt vilka insatser inom 
Barn- och familj dessa barn kan vara i behov av. 

Denna rutin är inte framtagen än. Lss handläggare kommer att ta kontakt med LSS-
handläggare för Vuxenenheten för att tid för rutinframtagning ska bokas in. 

5. Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/vuxna 
En rutin för överlämning från LSS barn till LSS Vuxen finns redan men behöver ses över. 

En gång i halvåret ska man ha en träff för att göra en överlämning. Teamledare kommer att 
ansvara att träffen kommer till stånd. 

Av genomgången med LSS-handläggare har det framkommit att det i dagsläget inte finns 
några ärenden som behöver flyttas till Vuxenenheten. 

I september kommer en ny genomgång att göras för kartläggning av aktuella ärenden. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro på Barn- och familjeenheten för perioden januari-februari har varit 8,5 %. 
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Prognosen är att under 2016 kommer den siffran att bli högre. En långtidssjukskrivning är 
arbetsrelaterad och kommer förmodligen att fortsätta en period framöver. Eftersom det är en 
personalgrupp på nio medarbetare resulterar en långtidssjukskrivning i en hög andel. Vikarie 
för en medarbetare som är föräldraledig börjar den 7 juni,  så av fem socialseketerare är tre i 
tjänst, vilket resulterar i hög arbetsbelastning och behov av ständiga prioriteringar. 

  

  

Kultur och fritid 

Nämndmål: Medborgarna ska kunna ta del av levande, kvalitativ och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet 

Under hösten introduceras en ny läslustbibliotekarie vilket innebär att biblioteket under 
introduktionsperioden inte kan ta emot samma antal besökande barn (klasser/grupper). Det 
kan medföra att det totala antalet biblioteksbesökare minskar. 

Ett förtydligande: Vi rapporterar antal utlån, ej endast boklån, då vi bedömer att det är det 
totala antalet utlån som är intressant att följa. Antalet utlån kan påverkas om antalet 
besökande barn minskar - se indikatorn "Antalet biblioteksbesökare" med efterföljande 
kommentar. 

Den professionella kulturen i skolan ska stärkas. Barn och unga ska inspireras till och ges 
möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. 
Barn och unga har rätt till professionella upplevelser men också till att själva utveckla sitt 
språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. 

  

Nämndmål: I alla beslut, all utbildning och annan verksmahet ska barns och ungas bästa vara 
utgångspunkt 

Professionell verksamhet och amatörverksamhet, kultur och idrott i olika genrer (t.ex. dans 
och fotboll) samt arrangemang/aktiviteter som kommunen arrangerar helt eller delvis, som 
sker i kommunala lokaler och/eller har någon form av kommunal finansiering. Även 
kommunala verksamheter (t.ex. Kulturskolan och KomTek) och anläggningar (t.ex. bad och 
spontanidrottsplats). 

  

 
Verksamhet - Biblioteket 

Statistik för 2015 har redovisats till Kungliga biblioteket (KB). Som ett komplement till 
indikatorerna kan nämnas antal aktiva låntagare. I maj 2015 var de 1 371 st. och i maj 2016 är 
de 1 308 st. Redovisning har skett till Statens kulturråd av inköpsstödet 2015. Ansökan för 
2016 har skickats in. Arbetet med en plan för kultur i förskolan, tillsammans med 
förskolechefsrepresentant, har inletts. Rapportering och sammanställning av deltagande 
skolors svar till Bokjuryn (Barnens bibliotek) är avklarat. Arbetet med att ta fram en ny 
kommunal biblioteksplan pågår. Det är ett givande, viktigt och krävande arbete med hög 
prioritet. Inköp av barnböcker på andra språk fortsätter. 

 
Verksamhet - Läslustverksamheten 

Rekryteringen av ny läslustbibliotekarie är i slutskedet. Nuvarande befattningsinnehavare går i 
pension senare i år. Samtal har initierats med skolan/rektorerna för en utveckling av 
skolbiblioteken i form av kompetens och stöd från folkbiblioteket. 
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Verskamhet - KomTek 

Fritidskurser arrangeras på kvällstid för barn i åldrarna 6-13 år. 30 anmälda i fem olika kurser, 
varav en kurs på nya temat legorobotar. 

 
Verksamhet - Naturskola 

Aktiviteter med vinteranknytning inriktade mot grundskolan, på temat våra rovdjur vid några 
tillfällen, både ute på skolor, i närnaturen och i de egna lokalerna. Lovaktivitet har även 
anordnades på sportlovet. 

 
Verksamhet - Kulturskola 

Köp av tjänst av Örebro kulturskola/Örebro kommun. Samtal har inletts för en förlängning av 
avtalet och för en utveckling av samarbetet. 

  

Verksamhet - Fritidsgård 

Ett hundratal ungdomar per kväll besöker fritidsgården i Fjugesta. En musikväll har 
genomförts då ungdomarna testat elpiano/synth. Ett integrationssamarbete har ägt rum med 
HVB-hemmet i Fjugesta. HVB-hemmets ungdomar har tillsammans med personal besökt 
gården. De har trivts och återkommit. Samtal har börjat att föras med Mullhyttans 
Bygdeförening, som driver fritidsgården i Mullhyttan. Samtalen handlar om utökat samarbete 
mellan gårdarna och uppdaterat avtal. Planering pågår för etablerandet av en ny, kommunalt 
driven fritidsgård i Hidinge/Lanna. 

  

Verksamhet - Kultur och fritid 

Kulturhusutredningen fördjupas och intensifieras. Fem samråd, varav två med barn och unga, 
har genomförts. Synpunkterna åtterrapporteras till nämnd i maj och vägs in i det fortsatta 
arbetet för ett kulturhus i Lekeberg. Föreningsstödet i form av bokningsservice av kommunala 
lokaler utvecklas under våren. Bokningsrutiner och information ses över. Bokningstelefon 
etablerad med telefontider. Webbokning (förfrågningar) ”avdammad” och lanserad på 
hemsidan. Samtal pågår med LeBo/LeKo för kvalitetssäkring av det nya låssystemet, som 
inneburit en del problem för de som bokat. Medverkan sker i en upphandlingsprocess av nytt 
bokningssystem tillsammans med andra kommuner och SKL.     Samtal har inletts med 
ÖLIF/SISU ang. jämställdhet inom idrotten. Deltagande på konferens om framtidens 
fritidsanläggningar samt på en erfarenhetskonferens med kultur- och fritidschefer i Sverige. 
Deltagande i arbetet med en regional kulturgaranti, som är ett mål i den nya regionala 
kulturplanen (Region Örebro län). Utveckling av sommarlovsaktiviteter bl.a. med bidrag från 
MUC. Arbete med utvecklingsplanen för Lanna badgruva, bl.a. i form av medborgardialog och 
planering med Polisen. Internt utvecklingsarbete på avdelningen med systematik, årshjul, 
mötesplanering samt olika strukturer pågår. 

 
Verksamhet - Konsumentrådgiving 

Köp av tjänst från Karlskoga kommun. Samtal har inletts för en utveckling och ett 
synliggörande av konsumentrådgivningen i Lekebergs kommun. 
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4 Ekonomiskt läge 
  

Kultur- och bildningsnämnden Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensam verksamhet 20 483 19 383 1 100 

Förskolan 50 867 49 467 1 400 

Grundskolan 81 453 82 553 -1 100 

Gymnasieskolan 25 814 25 644 170 

Vuxenutbildning 1 168 1 168 0 

Barn- och familjeavdelningen 5 822 8 922 -3 100 

Kultur- och fritidsverksamhet 7 514 7 284 230 

SUMMA Kultur- och bildningsnämnden 193 121 194 421 -1 300 

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 1 300 tkr för 2016. 
Underskott finns inom barn- och familj och LSS samt grundskola. 

Gemensam verksamhet 

Här ligger kostnader för den gemensamma administrationen, nämnden samt interkommunala 
ersättningar för barnomsorg och grundskola. De interkommunala beräknas göra underskott 
främst på grund av köp av externa platser inom förskola, grundskola och grundsärskola. Även 
skolskjutsar inom grundskolan beräknas överstiga budget. Även nämnden prognostiserar ett 
underskott dels på grund av flera extrainsatta sammanträden och utbildningar under året. 
Prognosen visar dock totalt sett överskott för året som beror på beslutade besparingsåtgärder 
tidigare under året samt att budget för måluppfyllelse ej används för att hålla nere 
underskottet för hela nämnden. 

Förskolan 

Överskottet inom förskolan beror på besparingsåtgärder som beslutats tidigare under året 
som gäller nedläggning av nattomsorg samt mindre kompetensutveckling för personalen. 
Förskolan har även ansökt och blivit beviljade ett statsbidrag för att kunna behållande 
nuvarande storlek på barngrupper. 

Grundskolan 

Grundskolan prognostiserar underskott för helåret som beror på att budgeten som finns i 
nämnden för att förstärka med personal för barn som är i behov av särskilt stöd överskrids. I 
Hidinge krävs utökning av 0,9 åa på fritidshemmet då det sker en större ökning av antal barn 
än beräknat. Elevhälsan klarar inte att hålla budget då kostnader för skolläkare saknas i 
budget. Att ha skolläkare är lagstadgat och nu har ett avtal träffats med läkare för att kunna 
uppfyll lagkravet. Tulpanens skola F-2 beräknas göra ett mindre underskott då kostnader för 
ombyggnad och flytt av Paviljong inte kommer rymmas helt inom budget. För 
Lekebergsskolan som prognostiserar underskott på grund av för hög personalbemanning mot 
budget är åtgärder vidtagna men kommer inte ge helårseffekt förrän 2017. 

Tidigare beslutade besparingsåtgärder på driftskostnader i grundskolan beräknas verkställas i 
år och även ge helårseffekt redan i år. Detta bidrar till att minska det totala underskottet 
inom grundskolan. 

Gymnasieskolan  

Prognosen för gymnasieskolan är väldigt osäker då de största fakturorna för köp av 
gymnasieplatser ännu inte inkommit för vårterminen. Det nu prognostiserade överskottet 
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beror på att gymnasiesärskolan beräknas ge ett överskott då kostnader för köp av 
utbildningsplatser och skolskjutsar ser ut att blir lägre. 

Vuxenutbildning 

Prognostiserar hålla budget. Vuxenutbildningen kommer utöka sin verksamhet främst inom 
SFI men de ökade kostnaderna för detta beräknas täckas av statliga medel för flyktingar. 

Barn- och familjeavdelningen  

Höga kostnader inom socialtjänst och LSS boende och korttidsvård. Även inom 
familljehemsvården överskrids budgeten.  Prognosen är något osäker då hela barn- och familj 
flyttas över till Vård- och omsorgsnämnden vid halvårsskiftet och det är svårt att veta när på 
året en del kostnader kommer och därmed vilken nämnd de ska belasta. Prognosen är också 
beräknad utifrån tidigare fattade beslut där en del är tidsbestämda och en del endast 
uppsakattade hur länge de kommer pågå. 

Kultur- och fritidsverksamhet 

Kultur och fritid fick ett sparbeting tidigare i år gällande spontanidrottsplats och en 
effektivisering av KomTek och naturskolan. Det prognostiserade överskottet motsvarar 
helårseffekten av dessa besparingar. 
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§141 - Prognos 1 för kultur- och bildningsnämnden (KUB 16-231)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 30 april 2016 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2016.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att uppdra till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med 
skolläkare.

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att kultur- och bildningsnämnden uppmärksammar 
kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära justerad budgetram utifrån fastställa 
budgetförutsättningar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att uppdra till förvaltningen 
att utreda tecknandet av avtal med skolläkare och frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom 
tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att kultur- och 
bildningsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställa budgetförutsättningar. Ordförande finner att arbetsutskottet 
gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognosrapport 1 2016,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med skolläkare,

3. uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställa budgetförutsättningar.
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 1 2016 Kultur - och bildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1, kultur- och bildningsnämnden 2016
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bildningsnämndens 

delegationsordning 2016
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KUB 15-45
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: KUB 15-45

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kultur- och 
bildningsnämnden från och med 1 juli 2016
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all 
socialtjänst (IFO) under vård- och omsorgsnämnden. Från och med 1 juli 2016 
övergår Barn och familjeavdelningen till vård- och omsorgsnämnden.

Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning har reviderats och förutom att ta 
bort delar som gäller socialtjänsten har hela delegationsordningen uppdaterats och 
reviderats. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt 
en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De lagliga 
förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§.

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning 
2016 som ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar delegationsordning 2016 för Kultur- och 
bildningsnämnden, som gäller från 1 juli 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Delegationsordning Kultur- och bildningsnämnden 
2016

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden 2016-05-24, § XX
Dnr KUB 15-45

Gäller från 1 juli 2016 
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  

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

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

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

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

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

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

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

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

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

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

Delegation till arbetsutskottet 

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

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

Arbetsutskott

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

3. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskottet 

4. Uppköp och inhandling av material, varor och 
tjänster för vilka medel finns i nämndens budget 
över 250 000 kronor

Arbetsutskott

Delegation till ordföranden

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

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

6. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Offentliga handlingar och sekretess
7. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

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

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordningen

8. Utan hinder av sekretess polisanmäla brott mot 
underåriga

Ansvarig rektor OSL Kap 10 § 21

9. Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

Ansvarig chef

10. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Avtal- och upphandling 
11. Upphandling och inköp av material, varor och 

tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 250 000 kronor.

Förvaltningschef Regelbundna och 
återkommande inköp för 
driftändamål samt inköp 
upp till ett basbelopp 
defineras som ren 
verkställighet.  
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12. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 50 000 kronor

Ansvarig chef

13. Ingå avtal Ansvarig chef Gäller ej långsiktiga (mer 
än 1 år) eller 
kostnadskrävande (mer 
än 10.000 kr) avtal. Beslut 
om avtal som överstiger 
angivna gränser fattas av 
Förvaltningschef. Avtal 
som kostar mer än 50 000 
100.000 kr/år omfattas 
inte av delegationen.

Se även 12 § i Allmänt 
Nämndreglemente.

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

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

Ekonomi
15. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 

ersättare för dessa
Förvaltningschef 

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

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

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

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

18. Beslut om inackorderingsbidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

19. Beslut om resebidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

20. Avyttra i verksamheten ej längre användbart 
material

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

21. Utge ersättning för skada upp till 1.000 kr Chef SkadestL

22. Utge ersättning för skada 1.000 – 5.000 kr Förvaltningschef SkadestL
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23. Kräva ersättning för skada upp till 3.000 
kr/ersättningsskyldig

Chef SkadestL

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

Förvaltningschef SkadestL

25. Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Handläggare 
barnomsorg

26. Nedsättning eller befrielse från avgift Förvaltningschef

27. Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

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

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

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

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

31. Beslut om lokalt aktivitetsbidrag, 
medlemsbidrag och startbidrag.

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

Skollagen
32. Godkännande av enskild som huvudman (när 

ärendet handläggs av kommunen)
Ej delegerat SkolL 2:5, 2:7

33. Beslut låta icke-behörig bedriva undervisning 
mer än 6 mån

Ansvarig rektor SkolL 2:19

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

35. Avstängning av elev från viss utbildning med 
praktiska inslag

Förvaltningschef SkolL 5:19

36. Upprätta plan mot kränkande behandling Ansvarig rektor SkolL 6:8

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

Ansvarig 
förskolechef/rektor

SkolL 6:10

38. Mottagande av barn i grundsärskolan Förvaltningschef SkolL 7:5
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39. Beslut om försöksperiod i annan skolform Förvaltningschef SkolL 7:8

40. Integrering av särskoleelev i grundskolan eller 
vice versa

Förvaltningschef SkolL 7:9

41. Beslut om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef SkolL 7:10

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

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

44. Rätt att slutföra skolgången även om skolplikten 
upphört

Förvaltningschef SkolL 7:15, 7:16

45. Föreläggande till vårdnadshavare och beslut om 
vite

Ej delegerat SkolL 7:23

46. Förläggning av vistelsetid i förskola Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:4-7

Nämndens riktlinjer ska 
följas

47. Beslut att barn ska erbjudas förskola pga behov 
av särskilt stöd

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:7

Utredning och beslut tas 
av förskolechef

48. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 8:12
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla förskoleplatser 
genom samarbete med 
en annan kommun, inte 
fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

49. Mottaga förskolebarn från annan kommun Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:13

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

Förvaltningschef SkolL 8:17

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

Förvaltningschef SkolL 8:20-23

52. Tidigare mottagande i förskoleklass Förvaltningschef SkolL 9:5
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53. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i förskoleklass ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 9:12

Avser situation när kom-
munen fullgör sin skyldig-
het att tillhandahålla 
platser i förskoleklass 
genom samarbete med 
en annan kommun, inte 
fall där initiativet kommer 
från vårdnadshavaren

54. Motta barn från annan kommun i förskoleklass Ansvarig rektor SkolL 9:13
55. Placering av elev vid förskoleklassenhet Ansvarig rektor SkolL 9:15
56. Fastställa självkostnad vid mottagande enl SkolL 

9:13 första stycket, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan kommun tagit 
emot elev i förskoleklass enl 9:13 andra stycket

Förvaltningschef SkolL 9:16

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

Förvaltningschef SkolL 9:16

58. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i grundskolan ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 10:24
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla platser i 
grundskolan genom 
samarbete med en annan 
kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren

59. Motta barn från annan kommun i grundskolan Ansvarig rektor SkolL 10:25, 10:27
60. Placering av grundskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 10:30

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

Förvaltningschef SkolL 10:34

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

Förvaltningschef SkolL 10:37-39

63. Avgöra om elev i grundsärskolan huvudsakligen 
ska läsa ämnen eller ämnesområden

Ansvarig rektor SkolL 11:8
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64. Överenskomma med annan kommun om att 
denna i grundsärskolan ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

Ej delegerat SkolL 11:24
Avser situation när 
kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillhanda-
hålla platser i 
grundskolan genom 
samarbete med en annan 
kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren

65. Motta barn från annan kommun i 
grundsärskolan

Ansvarig rektor SkolL 11:25-26

66. Placering av särskoleelev vid en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 11:29

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

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

Förvaltningschef SkolL 11:33

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

Förvaltningschef SkolL 11:36-38

69. Placering fritidshemselev i en skolenhet Ansvarig rektor SkolL 14:10

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

Förvaltningschef SkolL 14:14

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

Förvaltningschef SkolL 14:15-17

72. Beslut om förlängd preparandutbildning till 
högst två år vid synnerliga skäl

Ansvarig rektor SkolL 17:5

73. Minskning av utbildningens omfattning Ansvarig rektor SkolL 17:6

74. Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

Förvaltningschef SkolL 17:7

75. Mottagande till introduktionsprogram Ansvarig rektor SkolL 17:11, 17:14

76. Beslut om mottagande till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ av elev som är 
behörig till ett yrkesprogram (synnerliga skäl)

Ansvarig rektor SkolL 17:11

Stödinsatser enligt 9 kap 
Gy-förordningen ska ha 
övervägts

77. Mottagande till utbildning av elev från annan 
kommun

Ansvarig rektor SkolL 17:21
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78. Fastställa ersättning för preparandutbildning i 
annan kommun

Förvaltningschef SkolL 17:21

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

Förvaltningschef SkolL 17:31-34

80. Beslut i fråga huruvida elev tillhör målgruppen 
för gymnasiesärskolan

Förvaltningschef SkolL 18:8

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

Förvaltningschef SkolL 19:22

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

Förvaltningschef SkolL 19:25-27

83. Beslut om att elever vid kommunal 
vuxenutbildning själv ska anförskaffa böcker etc

Ej delegerat SkolL 20:7

84. Beslut om mottagande och antagning till 
kommunal vuxenutbildning

Ansvarig rektor SkolL 20:22-23

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

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

Ansvarig rektor SkolL 22:5

87. Mottagande till sfi-utbildning Ansvarig rektor SkolL 22:15

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

Ansvarig rektor SkolL 22:16

89. Överenskomma med internationell skola om 
bidrag

Förvaltningschef SkolL 24:6

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

Förvaltningschef SkolL 24:23-24

91. Beslut om att enskild som bedriver pedagogisk 
omsorg har rätt till bidrag

Ej delegerat SkolL 25:10

92. Fastställande av grundbelopp och ev 
tilläggsbelopp för pedogogisk omsorg i enskild 
regi

Förvaltningschef SkolL 25:11-13

93. Ersättning enligt SkolL 25:15-16 Förvaltningschef SkolL 25:15-16
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94. Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt 
föreläggande, vite, anmärkning, återkallande av 
godkännande m.m

Ej delegerat SkolL 26:4, 26:10-16, 
26:27.
Förvaltningschef ansvarar 
för att tillsyn genomförs 
och beslutar om de 
närmare formerna för 
tillsynen. Ev beslut om 
ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden

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

Ansvarig rektor SkolL 14:5, SkolL 14:6

96. Beslut om skolskjuts Handläggare 
skolskjuts

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

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

Handläggare 
skolskjuts

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

98. Skolskjuts för elever i särskolan Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:31-32

99. Skolskjuts för elev i fristående grundsärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:39

100. Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 15:35 

101. Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Handläggare 
skolskjuts

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

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

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

Förvaltningschef SkolF 4:2
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104. Urval av ämnen som elevens val (grundskolan) Ansvarig rektor SkolF 9:8
Inom ramen för de 
generella anvisningar som 
nämnden kan ha lämnat.

105. Urval av ämnen som elevens val 
(grundsärskolan)

Ansvarig rektor SkolF 10:5

Gymnasieförordningen
106. Förläggning av lov- och studiedagar (avseende 

gymnasieskolan
Förvaltningschef GyF 3:1-2

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

Lotterilagen
107. Tillstånd anordna lotteri Handläggare K/F LotteriL 11-12 §§

108. Utse kontrollant och fastställa arvode för denne Handläggare K/F LotteriL 49 §

109. Meddela varning/återkalla tillstånd Handläggare K/F LotteriL 51 §

Personalärenden
110. Beslut om tillsvidareanställning Chef

111. Beslut om tjänstledighet med/utan lön Chef

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

Chef

113. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef

114. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Förvaltningschef

115. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef, efter samråd 
med personalchef

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

Förvaltningschef Beträffande 
löneförmåner

117. Förbud av bisyssla gällande övriga 
medarbetare

Chef

118. Avslag på semesteransökan Chef

 Övriga ärenden
119. Prövning och beslut om avvisning av 

överklagande som har kommit in för sent 
Förvaltningschef FvL 24 §
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120. Beslut om omprövning av beslut ska ske
och omprövning av beslut och yttrande i 
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten som 
fattade 
ursprungsbeslutet

27 § FL

121. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
förvaltningslagens bestämmelser

Förvaltningschef 9 § FL

122. Avge yttrande till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

Förvaltningschef Gäller ej beslut som 
fattats av nämnd (KL 6:34 
p.2) 

123. Begära inhibition med anledning av dom Förvaltningschef FvL 29 §
124. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 

brandskydd enligt gällande lag och regelverk
Förvaltningschef 
med rätt till 
vidaredelegation

125. Anmälan om missförhållanden i enskild 
verksamhet

Förvaltningschef

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

127. Yttrande till åklagare Förvaltningschef Lag om unga lag-
överträdare 11, 31, 33 §§
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Delegationsplan för 
kultur- och 
bildningsnämnden som 
gäller fram till 30 juni 
2015
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Gäller från och med 2012-10-01, antagen 2012-09-11 § 39 och reviderad: 2013-04-03 § 16, 2013-06-04 
§§ 27-28, 2013-09-03 § 49, 2013-11-05 § 71, 2014-02-25 § 131, 2015-11-03 § 118 och 2016-01-26 § 22.
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1. Nämndens principiella syn på delegation
Nämnden vill i första hand styra verksamheterna genom att formulera mål och 
generella anvisningar och genom att följa upp resultat. Förvaltningen ska ha 
decentraliserade besluts- och ansvarsförhållanden. Delegationsreglerna är ett av 
instrumenten för att uppnå dessa mål.

Verksamheterna i de olika rektorsområdena behöver inte nödvändigtvis vara 
likformade. Det skulle försvåra för anställda och brukare att påverka den egna 
enheten. Strävan måste dock vara att så långt som möjligt erbjuda likvärdiga 
förutsättningar.

2. Delegationens innebörd och aktuella lagregler
Att delegera betyder att flytta över beslutanderätt. Den som har fått beslutanderätt 
kallas delegat. Delegaten kan sägas träda i nämndens ställe, när beslutet fattas. 
Beslutet är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden hur som 
helst. Däremot kan nämnden alltid återkalla beslutsrätten.

Syftet med delegation är att avlasta de förtroendevalda hanteringen av en stor 
mängd rutinärenden och möjliggöra en effektiv kommunal förvaltning.

Lagen 
Delegation av beslutsrätt inom en kommun regleras av Kommunallagen. Enligt den (6 
kap. 33-34 §§) får en nämnd uppdra åt

 ett utskott
 en ledamot eller ersättare
 en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 

eller en angiven grupp av ärenden.

Nämnden kan ställa upp villkor för beslutsrätten. Exempelvis kan ekonomiska 
begränsningar gälla, liksom krav på samråd av visst slag före beslut.

Notera att beslutanderätt inte kan överlåtas till en grupp av anställda, inte heller till 
en grupp som består av både politiker och tjänstemän. 

I följande slag av ärenden får beslutsrätten inte delegeras:

 Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden 

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

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

 Vissa ärenden som anges i särskilda författningar

Kommunallagen 6:35 stadgar att beslut som fattas på delegation alltid ska anmälas 
till nämnden.
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3. Beslut ska dokumenteras
Beslut som fattas med stöd av delegationsreglerna ska alltid dokumenteras skriftligt. 
Om beslutet innebär myndighetsutövning mot någon enskild måste det enligt 
förvaltningslagens regler motiveras.

4. Beslut i brådskande fall
Nämnden kan uppdra åt ordförande eller någon annan ledamot att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att ett sammanträde med 
nämnden inte kan avvaktas. Denna möjlighet regleras av Kommunallagen 6:36. Ett 
sådant beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde.

Kultur- och bildningsnämnden har bemyndigat ordföranden att i brådskande fall 
besluta på nämndens vägnar enligt denna bestämmelse. Som ersättare för 
ordföranden har i tur och ordning nämndens förste och andre vice ordförande 
samma bemyndigande.

5. Överklagande
Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om nämnden 
fattat beslutet. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan däremot inte 
överklagas.

Om ett besluts såväl laglighet som lämplighet ska kunna överklagas måste 
besvärsrätten framgå direkt av den författning som beslutet grundas på. Ett sådant 
överklagande kallas förvaltningsbesvär. Endast den beslutet rör får överklaga. Det 
ankommer på delegaten att vid beslut som kan överklagas som förvaltningsbesvär 
lämna besvärshänvisning enligt Förvaltningslagens regler.

Om ett beslut inte kan överklagas som förvaltningsbesvär kan dock beslutets 
laglighet normalt överklagas enligt reglerna i Kommunallagen (10 kap.). I det fallet 
har alla kommunmedlemmar rätt att klaga. Besvärstiden styrs av när anmälan till 
nämnden äger rum (se vidare nästa avsnitt).

6. Anmälan av delegationsbeslut
Alla beslut som fattas med stöd av nämndens delegation ska anmälas till nämnden.  
Åtgärder av rent förberedande eller verkställande slag är inte ”beslut” i lagens 
mening och behöver inte anmälas. Beslut som fattas av rektor direkt enligt i 
skollagstiftningen angiven beslutsrätt baseras inte på delegation från nämnden och 
ska därför inte anmälas.

Den obligatoriska skyldigheten att anmäla delegationsbeslut framgår av 
Kommunallagen. Syftet är att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. 

Överklagningstiden för kommunalbesvär styrs av när beslutet anmälts till nämnden 
och protokoll över anmälan anslagits.  

Nämnden uppdrar till sin sekreterare att lämna delegaterna närmare anvisningar om 
hur anmälningarna praktiskt ska ske.
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7. Delegater
I delegationsförteckningen används nedanstående förkortningar för delegaterna:

AU Nämndens arbetsutskott

FvC Förvaltningschef

Rektor Rektor med ansvar för den person/verksamhet som 
ärendet rör

Chef Närmast överordnad person enligt gällande 
organisation

Chef K/F Chef för kultur- och fritidsavdelningen
Chef B/F Chef för barn- och familjeenheten

1:e Soc sekr Socialsekreterare som av förvaltningschefen erhållit 
behörighet att på delegation fatta beslut enligt denna 
plan

Soc.sekr. med Socialsekreterare som av förvaltningschefen erhållit 
delegation behörighet att på delegation fatta beslut enligt denna plan

Särskild handläggare Anställd som via särskilt beslut av nämnden eller              
förvaltningschefen har i uppdrag att ansvara för viss 
uppgift

8. Ersättare för delegater och förvaltningschefens 
generella beslutsrätt
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. Som innehavare av tjänsten räknas automatiskt den som förordnats som 
vikarie på tjänsten, om inte annat beslutats i det enskilda fallet.

För att inte riskera onödiga fördröjningar av handläggningen ges förvaltningschefen 
generell beslutsrätt i alla ärenden som är delegerade till personal. Nämndens avsikt 
är att beslutsrätten i första hand ska utövas av den delegat som angivits. 
Förvaltningschefens beslutsrätt är alltså tänkt att brukas i brådskande fall när 
ordinarie delegat är frånvarande, eller om ordinarie delegat fråntagits sin beslutsrätt. 

Chefen för barn- och familjeenheten har rätt att besluta i samtliga ärenden där 
beslutsrätt delegerats till 1:e socialsekreterare eller socialsekreterare.

9. Attesträtt
Observera att attesträtt är något annat än delegation. Attesträtten följer ett 
attestreglemente och är i princip personlig, d.v.s. den överförs inte automatiskt till en 
vikarie.
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10. Lag-/avtalsförkortningar
I delegationsförteckningen används förkortningar vid hänvisningar till lagar eller 
avtal. Förkortningarna betyder:

AB Allmänna bestämmelser (avtal)

ATL Arbetstidslagen

FB Föräldrabalken

FvL Förvaltningslagen

GrF Grundskoleförordningen

GyF Gymnasieförordningen

KL Kommunallagen

KomvuxF Förordningen om kommunal vuxenundervisning

LAS Lagen om anställningsskydd

LotteriL Lotterilagen

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet

SkadestL Skadeståndslagen

SekrL Sekretesslagen

Sfi-förordn Förordning om svenskundervisning för invandrare

SoL Socialtjänstlagen

SoF Socialtjänstförordningen

SkolL Skollagen

TF Tryckfrihetsförordningen

11. Förvaltningschefen ska hålla förteckningar aktuella
I delegationsförteckningen anges på några ställen att beslutsrätten delegeras till 
”särskild handläggare”. Det betyder att beslut får fattas av tjänsteman som enligt 
gällande arbetsfördelning handlägger den sortens ärenden. Förvaltningschefen 
ansvarar för att en förteckning över vem/vilka som är ”särskild handläggare” hålls 
aktuell. Detsamma gäller förteckningen över socialsekreterare som via särskilda 
beslut av förvaltningschefen erhållit rätt att fatta beslut enligt nämndens 
delegationsplan.
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12. Delegationsförteckning
Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

12. A  Allmänna handlingar och sekretess
A1 Utlämnande av allmän handling och 

uppställande av förbehåll 

(i samband med att ansökan hänskjutits till 
myndigheten)

TF 14:2

SekrL 14:10

FvC

A2 Utan hinder av sekretess polisanmäla brott 
mot underåriga

SekrL 14:2 Rektor
Chef B/F

A3 Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

SekrL 1:5 Chef

12 B    Förvaltningslagen
B1 Avvisande av ombud eller biträde FvL 9 § FvC

B2 Avvisande av för sent inkommet

överklagande

FvL 24 § FvC

B3 Omprövning av beslut FvL 27 § Den delegat som 
fattade det 
överklagade 
beslutet

B4 Yttrande till tillsyns- eller besvärs-

myndighet

AU

FvC
Chef B/F

Gäller ej beslut som fattats av 
nämnd (KL 6:34 p.2) 
Delegationen till Chef B/F gäller 
enbart ärenden inom 
socialtjänsten.

B5 Anföra besvär över dom (motsvarande) FvL 29 § AU

FvC
Chef B/F

Delegation till Chef B/F gäller 
enbart domar inom 
socialtjänsten.

B6 Begära inhibition med anledning av dom FvL 29 § FvC

12 C    Personalärenden
C1 Anställa personal Chef Generellt gäller att ev. 

företrädesrätt ska 
undersökas och ev. 
omplaceringsbehov beaktas.

C2 Uppsägning/entledigande

egen begäran

arbetsbrist

personliga skäl

LAS 7-10 §§

Chef

FvC

FvC

Samråd med personalchef

                   -”-

                   -”-

C3 Avsked LAS 18 § FvC Samråd med personalchef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

C4 Semester Chef

C5 Tjänstledighet

enl. lag el. avtal (föräldraledighet, 
studieledighet, ledighet för anhörigvård 
etc.)

enskild angelägenhet, t.o.m. 12 månader

enskild angelägenhet, 
över 12 månader

Chef

Chef

FvC

Om lön under ledigheten begärs 
ska beslut i den delen fattas av 
FvC.

C6 Beordra övertid/mertid AT L 7-10 §§

AB 3:20

Chef Inom ramen för tilldelade 
resurser.

C7 Bevilja tjänsteresor
a. inom landet
b. utrikes

Chef

FvC

C8 Bevilja personal använda egen bil i tjänsten Chef

C9 Fastställa arbetstidsschema Chef

C10 Förhandla/informera enl. MBL MBL 11-13,19 §§ Chef Gäller de ärenden där delegaten 
har beslutsrätt.

C11 Bidrag till fritidsstudier FvC

C12 Medge/förbjuda bisyssla AB 2:12 FvC

C13 Utfärda tjänstgöringsbetyg Chef

C14 På nämndens vägnar uppvakta personal Chef Av personalavdelningen 
rekommenderas praxis ska 
följas.

C15 Lönesättning, nyanställning och enstaka 
beslut

Chef Samråd med förvaltningschef

C16 Lönesättning, generell löneöversyn FvC

C17 Dispens för minderåriga Chef

C18 Bevilja personal kvarstå i tjänst efter 
uppnådd pensionsålder

FvC

C19 Varning AB 2:13 FvC Samråd med personalchef

C20 Avstängning AB 2:9 FvC Samråd med personalchef

C21 Ändra titel/befattningsbenämning FvC Samråd med personalchef

C22 Utse ”särskild handläggare” FvC Se avsnitt 11

C23 Bevilja särskild avtalspension FvC Enligt KF bestämmelser
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12 D    Ekonomi
Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

D1 Överenskomma med annan huvudman om 
ersättning för plats i barnomsorg eller 
skola hos denne

SkolL 8:17, 8:21-23, 
9:16, 9:19-21, 10:34, 
10:37-39

11:33, 11:36-38, 14:14, 
14:15-17, 16:50-51, 
16:52-55, 17:22-23, 
17:31-35

FvC

D2 Överenskomma med annan 
kommun/huvudman om ersättning för 
plats i barnomsorg eller skola i Lekebergs 
kommun

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

FvC

D3 Beslut om inackorderingsbidrag SkolL 15:32 Särskild 
handläggare

D4 Beslut om resebidrag SkolL 15:32 Särskild 
handläggare

D5 Ingå hyres- eller leasingavtal Chef Gäller ej långsiktiga (mer än 1 
år) eller kostnadskrävande (mer 
än 10.000 kr) avtal. Beslut om 
avtal som överstiger angivna 
gränser fattas av FvC. Avtal som 
kostar mer än 50.000 kr/år 
omfattas inte av delegationen.

Se även 12 § i Allmänt 
Nämndreglemente.

D6 Avyttra i verksamheten ej längre 
användbart material

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

D7 Utge ersättning för skada
a. Upp till 1.000 kr
b.  1.000 – 5.000 kr

SkadestL Chef

FvC

   

D8 Kräva ersättning för skada

a. upp till 3.000 kr/ersättnings-skyldig

b. 3.000 –10.000 kr/ersättningsskyldig

SkadestL Chef

FvC

D9 Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Särskild 
handläggare

D10 Individuella undantag från kommunens 
skolskjutsregler, 

överenskomma med entreprenörer om 
smärre avvikelser från gällande 
skolskjutsavtal eller avtala med föräldrar 
om ersättning för transport av barnet 
till/från skolan

Särskild 
handläggare

Milersättning till föräldrar kan 
utgå endast när annan 
skolskjutstransport därmed kan 
undvikas eller när barnet i annat 
fall måste vänta mer än 30 min 
på skolskjutsen 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

D11 Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Särskild 
handläggare

D12 Nedsättning eller befrielse från avgift FvC

D13 Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

FvC

D14 Avstängning från barnomsorg p.g.a. 
obetalda avgifter

FvC

D15 Beslut anordna/stötta fritids- eller 
kulturaktiviteter

Chef K/F Får ske inom ramen för 
tilldelade resurser och till en 
kostnad av högst 15.000 kr per 
tillfälle. Avslagsbeslut får fattas 
oberoende av ansökans storlek.  
(KUB 090901 § 45)

D16 Teckna avtal med HVB-hem avseende 
placering av ensamkommande barn

AU

12 E     Skollagen
E1 Godkännande av enskild som huvudman 

(när ärendet handläggs av kommunen)
SkolL 2:5, 2:7 Ej delegerat

E2 Beslut låta icke-behörig bedriva

undervisning mer än 6 mån

SkolL 2:19 Rektor

E3 Avstängning av elev i frivillig

skolform

SkolL 5:17 FvC

E4 Avstängning av elev från viss utbildning 
med praktiska inslag

SkolL 5:19 FvC

E5

Upprätta plan mot kränkande behandling

SkolL 6:8 Rektor

E5b Skyndsamt utreda uppgivna kränk-

ningar och i förekommande fall

vidta åtgärder

SkolL 6:10 Rektor

Förskolechef

E6 Mottagande av barn i grundsärskolan SkolL 7:5 FvC

E7 Beslut om försöksperiod i annan skolform SkolL 7:8 FvC

E8 Integrering av särskoleelev i grundskolan 
eller vice versa

SkolL 7:9 FvC

E9 Beslut om uppskjuten skolplikt SkolL 7:10 FvC

E10 Beslut om förlängning av skolplikten SkolL 7:13 FvC

E11 Beslut om tidigare upphörande av 
skolplikten

SkolL 7:14 FvC

E12 Rätt att slutföra skolgången även om 
skolplikten upphört

SkolL 7:15, 7:16 FvC
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E13 Föreläggande till vårdnadshavare och 
beslut om vite

SkolL 7:23 Ej delegerat

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

E14 Förläggning av vistelsetid i förskola SkolL 8:4-7 Förskolechef Nämndens riktlinjer ska följas

E15 Beslut att barn ska erbjudas förskola pga 
behov av särskilt stöd

SkolL 8:7 Förskolechef Utredning görs av barn- och 
familjeavdelningen. 
Förskolechef beslutar efter 
samråd med barn- och 
familjeavdelningen

E16 Överenskomma med annan kommun om 
att denna i sin förskola ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för och vice 
versa

SkolL 8:12 Ej delegerat Avser situation när kommunen 
fullgör sin skyldighet att 
tillhanda-hålla förskoleplatser 
genom samarbete med en 
annan kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren 

E17 Mottaga förskolebarn från annan kommun SkolL 8:13 Förskolechef

E18 Fastställa självkostnad vid mottagande enl 
SkolL 8:13 första stycket, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan kommun tagit 
emot förskolebarn enl 8:13 andra stycket

SkolL 8:17 FvC

E19 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
barn i fristående förskola

SkolL 8:20-23 FvC

E20 Tidigare mottagande i förskoleklass SkolL 9:5 FvC

E21 Överenskomma med annan kommun om 
att denna i förskole-klass ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för och vice 
versa

SkolL 9:12 Ej delegerat Avser situation när kommunen 
fullgör sin skyldighet att 
tillhanda-hålla platser i förskole-
klass genom samarbete med en 
annan kommun, inte fall där 
initiativet kommer från 
vårdnadshavaren 

E22 Motta barn från annan kommun i 
förskoleklass

SkolL 9:13 Rektor

E23 Placering av elev vid förskoleklass-enhet SkolL 9:15 Rektor Om vårdnadshavares önskemål 
frångås beslutar FvC

E24 Fastställa självkostnad vid mottagande enl 
SkolL 9:13 första stycket, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan kommun tagit 
emot elev i förskoleklass enl 9:13 andra 
stycket

SkolL 9:16 FvC

E25 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
barn i fristående förskoleklass

SkolL 9:19-21 FvC

E26 Överenskomma med annan kommun om 
att denna i grundskolan ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för och vice 
versa

SkolL 10:24 Ej delegerat Avser situation när kommunen 
fullgör sin skyldighet att 
tillhanda-hålla platser i 
grundskolan genom samarbete 
med en annan kommun, inte fall 
där initiativet kommer från 
vårdnadshavaren 
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E27 Motta barn från annan kommun i 
grundskolan

SkolL 10:25, 10:27 Rektor

E28 Placering av grundskoleelev vid en 
skolenhet

SkolL 10:30 Rektor Om vårdnadshavares önskemål 
frångås beslutar FvC

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

E 29 Beslut om skolskjuts SkolL 10:32-33 Särskild 
handläggare

Gäller beslut om enskilda 
undantag från de generella 
regler som nämnden fastställt

E 30 Fastställa självkostnad vid mottagande enl 
SkolL 10:24-26, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan kommun tagit 
emot elev i grundskolan enl SkolL 10:27

SkolL 10:34 FvC

E31 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
barn i fristående grundskola

SkolL 10:37-39 FvC

E32 Avgöra om elev i grundsärskolan 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller 
ämnesområden

SkolL 11:8 Rektor

E33 Överenskomma med annan kommun om 
att denna i grundsärskolan ska ta emot 
barn som kommunen ansvarar för och vice 
versa

SkolL 11:24 Ej delegerat Avser situation när kommunen 
fullgör sin skyldighet att 
tillhanda-hålla platser i 
grundskolan genom samarbete 
med en annan kommun, inte fall 
där initiativet kommer från 
vårdnadshavaren 

E34 Motta barn från annan kommun i 
grundsärskolan

SkolL 11:25-26 Rektor

E35 Placering av särskoleelev vid en skolenhet SkolL 11:29 Rektor Om vårdnadshavares önskemål 
frångås beslutar FvC

E36 Skolskjuts för elever i särskolan SkolL 11:31-32, Särskild 
handläggare

E37 Fastställa självkostnad vid mottagande i 
särskolan enl SkolL 11:24-25, samt 
fastställa ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i grundsärskolan 
enl SkolL 10:26

SkolL 11:33 FvC

E38 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
barn i fristående grundsärskola

SkolL 11:36-38 FvC

E39 Skolskjuts för elev i fristående 
grundsärskola

SkolL 11:39 Särskild 
handläggare

E40 Placering fritidshemselev i en skolenhet SkolL 14:10 Rektor Om vårdnadshavares önskemål 
frångås beslutar FvC

E41 Fastställa självkostnad för utbildning i 
fritidshem om elev mottagits enligt SkolL 
9:13 första stycket, 10:24-26 eller 11:24-
25, samt fastställa ersättningsbelopp när 

SkolL 14:14 FvC

Page 101 of 397



2016-05-18 14 (22)

annan kommun tagit emot elev i 
fritidshem i andra fall

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

E42 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
barn i fritidshem med enskild huvudman

SkolL 14:15-17 FvC

E43 Stöd till inackordering SkolL 15:32 Särskild 
handläggare

Enligt de riktlinjer som nämnden 
fastställt

E44 Beslut om förlängd preparandutbildning 
till högst två år vid synnerliga skäl

SkolL 17:5 Rektor

E45 Minskning av utbildningens omfattning SkolL 17:6 Rektor

E46 Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

SkolL 17:7 FvC KUB § 15/2004

E47a Mottagande till introduktionsprogram SkolL 17:11

SkolL 17:14

Rektor

E47b Beslut om mottagande till 
yrkesintroduktion eller individuellt 
alternativ av elev som är behörig till ett 
yrkesprogram (synnerliga skäl)

SkolL 17:11 Rektor Stödinsatser enligt 9 kap Gy-
förordningen ska ha övervägts

KUB § 15/2004

E48

Mottagande till utbildning av elev från 
annan kommun  

SkolL 17:21 Rektor

E49 Fastställa ersättning för 
preparandutbildning i annan kommun

SkolL 17:21 FvC

E50 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp vid 
introduktionsprogram för elev vid 
fristående gymnasieskola

SkolL 17:31-34 FvC

E 51 Beslut i fråga huruvida elev tillhör 
målgruppen för gymnasiesärskolan

SkolL 18:8 FvC Inom ramen för de generella 
anvisningar som nämnden kan 
ha lämnat.

E52 Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola SkolL 19:20-21 Särskild 
handläggare

E 53 Överenskomma om ersättning för plats i 
gymnasiesärskola i annan kommun 

SkolL 19:22 FvC

E54 Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för 
elev vid fristående gymnasiesärskola

SkolL 19:25-27 FvC

E55 Beslut om att elever vid kommunal 
vuxenutbildning själv ska anförskaffa 
böcker etc

SkolL 20:7 Ej delegerat

E56 Beslut om mottagande och antagning till 
kommunal vuxenutbildning

SkolL 20:22-23 Rektor

E57 Avge yttrande om betalningsansvar för 
särvux

SkolL 21:7 FvC
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E 58 Beslut att sfi-elever ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg

SkolL 22:5 Rektor

E59 Mottagande till sfi-utbildning SkolL 22:15 Rektor

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

E60 Upphörande av sfi-utbildning om eleven 
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
den

SkolL 22:16 Rektor

E61 Överenskomma med internationell skola 
om bidrag

SkolL 24:6 FvC

E62 Medgivande till skolpliktig elev att få 
fullgöra skolplikten på annat sätt

SkolL 24:23-24 FvC Notera att lagen kräver 
synnerliga skäl

E63 Beslut om att enskild som bedriver 
pedagogisk omsorg har rätt till bidrag

SkolL 25:10 Ej delegerat

E64 Fastställande av grundbelopp och ev 
tilläggsbelopp för pedogogisk omsorg i 
enskild regi

SkolL 25:11-13 FvC

E65 Ersättning enligt SkolL 25:15-16 SkolL 25:15- FvC

E66 Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, 
samt föreläggande, vite, anmärkning, 
återkallande av godkännande m.m 

SkolL 26:4, 26:10-16, 
26:27

Ej delegerat FvC ansvarar för att tillsyn 
genomförs och beslutar om de 
närmare formerna för tillsynen. 
Ev beslut om ingripanden enl 
Skollagen fattas av nämnden

E67 Beslut om inskrivning i fritidshem på grund 
familjesituationen eller barnets behov av 
särskilt stöd

SkolL 14:5, 

SkolL 14:6

Rektor Samråd med barn- och 
familjeavdelningen ska föregå 
beslutet.

12 F  Skolförordningen
F1 Förläggning av lov- och studie-dagar SkollF 3:2-3 FvC Dagarna för höst- och vår-

terminens början och slut 
beslutas av nämnden

F2 Motta ett barn som inte anses bosatt i 
Sverige i grundskola

SkolF 4:2 FvC

F3 Urval av ämnen som elevens val

(grundskolan)

SkolF 9:8 Rektor Inom ramen för de generella 
anvisningar som nämnden kan 
ha lämnat.

F4 Urval av ämnen som elevens val

(grundsärskolan)

SkolF 10:5 Rektor

12 G  Gymnasieförordningen
G1 Förläggning av lov- och studie- dagar 

(avseende gymnasieskolan)
GyF 3:1-2 FvC Dagarna för höst- och vår- 

terminens början och slut 
bestäms av nämnden
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G2 Har utgått

12 I    Lotterilagen
I1 Tillstånd anordna lotteri LotteriL 11-12 §§ Särskild 

handläggare

I2 Utse kontrollant och fastställa arvode för 
denne

LotteriL 49 § Särskild 
handläggare

I3 Meddela varning/återkalla tillstånd LotteriL 51 § Särskild 
handläggare

12 J Socialtjänstlagen
J1 Har utgått

J2 Bistånd med samtycke för barn och 
ungdomar, vars behov inte tillgodoses på 
annat sätt (ej försörjningsstöd)

SoL 4:1

a) Placering i familjehem AU

b) Placering på HVB-institution AU Om ramavtal föreligger får 
beslut fattas av chef för barn- 
och familjeavdeln.

c) Upphörande av bistånd i form av 
fam.hem eller HVB-institution

Chef B/F

d) Öppenvårdsinsatser och andra former 
av råd och stöd
-i kommunens verksamhet

Soc.sekr. med
delegation

-övrigt, bedömd kostnad upp till 10.000 kr Soc.sekr. med
delegation 

-övrigt, bedömd kostnad upp till 40.000 kr Chef B/F

e) Ledsagarservice  SoL 4:1 Soc. sekr med 
delegation 

f) Placering av ensamkommande barn i 
HVB, stödboende och jourhem under 
utredningstiden.

SoL 4:1 Socialsekreterare 
som är handläggare 
för ensam-
kommande barn.

J3 Fastställa arbetsplan och utse handledare 
vid påföljden ungdomstjänst.

SoL 5:1b Soc.sekr. med 
delegation

J4 Medgivande att ta emot barn/ungdom för 
stadigvarande vård/fostran.

SoL 6:6 AU

J5 Överväga om fortsatt vård i annat hem än 
det egna

SoL 6:8 AU

J5 b Ersättning till särskilt förordnad 
vårdn.havare som tidigare varit 
familjehemsförälder

SoL 6:11 Chef B/F Särskilt avtal bör ingås

med de nya vårdnadshavarna
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J6 Medgivande att ta emot ett utländskt barn 
i syfte att adoptera det

SoL 6:12 AU

J7 Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

SoL 6:13 AU

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

J8 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 

SoL 6:14

-samtycke Soc.sekr. med 
delegation

-ej samtycke AU

J9 Ersättning från föräldrar vars barn får vård 
i annat hem än det egna samt skälig 
ersättning för andra stödinsatser

SoL 8:1
SoF 6:2

1:e soc. sekr.

J10 Ersättning för vissa insatser enl SoL 5:1, 5:5 
och 5:7

SoL 8:2 Chef B/F

J11 Utse ombud att föra nämndens talan SoL 10:2 AU

Chef B/F

Delegationen till chef B/F gäller 
ej ärenden där nämnden eller 
AU fattat det beslut talan gäller

J12 Besluta att inleda utredning 

Beslut att inte inleda utredning eller att 
inledd utredning ska läggas ned

SoL 11:1 Soc.sekr. med 
delegation

1:e soc.sekr.

J13 Beslut att fullföljd utredning ej ska 
föranleda någon åtgärd

SoL11:2 1:e soc.sekr.

J14 Förlängd utredningstid SoL 11:2, 2 st AU

J15

J15a

J15b

Upprätta plan för vård i annat hem än det 
egna

Beslut om uppföljning

Beslut om uppföljning

SoL 11:3

SoL 11:4 a

SoL 11:4 b                          

Chef B/F

1:e soc sekr 

1: e soc.sekr.

J16 Underrättelse till åklagarmyndigheten SoL 12:8 Chef B/F

J17 Yttrande till tillsynsmyndighet SoL 13:2 Chef B/F

J18 Anmälan till länsstyrelsen om 
missförhållanden i enskild verksamhet

SoL 13:5 AU

J19 Rapportera gynnande beslut som inte har 
verkställts inom 3 månader

SoL 15:6f-h 1:e soc.sekr.

J20 Framställan om överflyttning av ärende till 
annan kommun samt beslut om 
mottagande av ärende från annan 
kommun

SoL 2a:10 AU

Chef B/F

J 21 Ansökan hos Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning av ärende till 
annan kommun

Sol 2a:11 AU

Chef B/F
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K. Vård av unga (LVU)
K1 Ansökan till Länsrätt om vård enligt LVU LVU 4 § AU

K2 Omedelbart omhändertagande LVU § 6 AU Om utskottets beslut inte kan 
avvaktas får beslut fattas av 
särskilt utsedda ledamöter var 
för sig (KUB 110214 § 12)

Nr Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar

K3 Ansöka om förlängd utredningstid LVU 8 § 1:e soc.sekr.

K4 Omedelbart omhändertagande ska 
upphöra

LVU 9 § AU

K5 Hur vården skall ordnas och var den unge 
ska vistas

LVU 11 §, st 1-2 AU Om utskottets beslut inte kan 
avvaktas får beslut fattas av 
särskilt utsedda ledamöter var 
för sig (KUB 110214 § 12)

K6 Beslut om den unges personliga 
förhållanden

LVU 11 §, st 4 AU
Chef B/F

K7 Övervägande om vård enligt LVU § 2 
fortfarande behövs

LVU 13 § AU

K8 Prövning om vård enligt LVU § 3 ska 
upphöra

LVU 13 § AU

K9 Beslut om hur den unges umgänge med 
föräldrar/vårdnadshavare ska utövas

LVU 14 § AU

Chef B/F

K10 Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldrar/vårdnadshavare

LVU 14 § AU

Chef B/F

K 11 Överväga om beslut om inskränkning 
beträffande umgänge eller

hemlighållande 

LVU 14 §, 3 st AU

K12 Beslut att vården ska upphöra LVU 21 § AU

K13 Beslut om kvalificerad kontaktperson, 
deltagande i öppenvårdsbehandling

LVU 22 § AU

K14 Prövning om beslut enligt LVU 22§ 
fortfarande ska gälla

LVU 22 § AU

K15 Ansökan om förflyttningsförbud LVU 24 § AU

K16 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs, beslut om att 
flyttningsförbud skall upphöra

LVU 26 § AU

K17 Tillfälligt flyttningsförbud LVU 27 § AU Om utskottets beslut inte kan 
avvaktas får beslut fattas av 
särskilt utsedda ledamöter var 
för sig. (KUB 110214 § 12)

K18 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra

LVU 30 § AU Om utskottets beslut inte kan 
avvaktas får beslut fattas av 
särskilt utsedda ledamöter var 
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för sig. (KUB 110214 § 12)

K19 Beslut om hur umgänge med föräldrar / 
vårdnadshavare ska utövas efter beslut om 
flyttningsförbud

LVU 31 § AU
Chef B/F

K20 Beslut om läkarundersökning, utse läkare 
samt plats för undersökningen

LVU 32 § Chef B/F

K21 Begäran om polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning

LVU 43 §, punkt 1 AU

K22 Begäran om polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU

LVU 43 §, punkt 2 AU Om utskottets beslut inte kan 
avvaktas får beslut fattas av 
särskilt utsedda ledamöter var 
för sig. (KUB 110214 § 12)

L. Socialtjänstförordningen
L1 Framställning hos domstol i fråga om 

vårdnad, umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

SoF 5:2 Chef B/F

L2 Anmälan till överförmyndare om behov av 
god man/förvaltare

SoF5:3, punkt 1 Soc.sekr. med 
delegation

L3 Anmälan till överförmyndare att behov av 
god man/förvaltare ej längre föreligger

SoF 5:3, punkt 2 Soc.sekr. med 
delegation

L4 Anmälan till överförmyndare om 
förvaltning av underårigs egendom

SoF 5:3, punkt 3 Soc.sekr. med 
delegation

M. Föräldrabalken

M1 Godkänna bekräftelse av    

- faderskap där parterna är 
sammanboende, överens och 
inga tveksamheter finns (S-
protokoll)

- faderskap övriga ärenden

- föräldraskap 

FB 1:4

FB 1:4

FB 1:9

MAS

Soc.sekr. med 
delegation

Soc.sekr. med 
delegation

Se Soc.styrelsens föreskrifter 
och allmänna råd SOSFS 2011:2 
(S)

M2 Inleda / Återuppta faderskapsutredning FB 2:1 Soc.sekr. med 
delegation

M3 Inleda utredning om att kvinna ska anses 
som förälder till ett barn

FB 2:8 Soc.sekr. med 
delegation

M4 Inleda utredning om någon annan än den 
man som är gift med barnets mor kan vara 
far till barnet

FB 2:9 Soc.sekr. med 
delegation

Beslut om att inte påbörja 
utredning eller att lägga ned 
påbörjad utredning fattas av 
nämnden.

M5 Beslut om att väcka och föra talan i mål om FB 3:5 Soc.sekr. med 
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faderskap delegation

M6 Godkänna avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge

FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

AU

Soc.sekr. med 
delegation

Soc.sekr får besluta att 
godkänna avtal, beslut att ej 
godkänna delegeras enbart till 
AU

M7 Lämna upplysningar till domstol i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge

FB 6:19, FB 6:20 Soc.sekr. med 
delegation

M8 Utse utredare i ärenden om vårdnad, 
boende eller umgänge

FB 6:19 1:e soc.sekr.

M9 Godkänna avtal om underhållsbidrag för 
längre period än tre månader

FB 7:7 Soc.sekr. med 
delegation

M10 Yttrande till domstol i fråga om 
godmanskap eller förmyndarskap

FB 11:16, 2 st Soc.sekr. med 
delegation

N. Övriga lagar med anknytning till socialtjänst

N1 Anmälan om behov av offentligt biträde Lag om offentligt 
biträde, 3 §

Soc.sekr. med 
delegation

N2 Lämna uppgift till smittskyddsläkare Smittskyddslagen, 29 § Chef B/F

N3 Anmälningsskyldighet enl. 
smittskyddslagen

Smittskyddslagen, 31 § Chef B/F

N4 Yttrande till domstol i brottmål Brottsbalken 31:1 Chef B/F

N5 Yttrande till åklagare Lag om unga 
lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

Chef B/F

N6 Yttrande i körkortsärende Körkortsförordning-en 
3:8 och 5:2

Soc.sekr. med 
delegation

N7 Yttrande till passmyndighet Passförordningen 3 § 2 
st

Chef B/F

N8 Yttrande beträffande äktenskaps-
dispens

Äktenskapsbalken 15 
kap 1 §

Chef B/F

N9 Yttrande enligt namnlagen Namnlagen 45 och 46 
§§

Chef B/F

N10 Rätt att begära polisregisterutdrag Polisregister-
kungörelsen 21 §

Soc.sekr. med 
delegation

N11   Yttrande i brottmål                              Lagen om särskild 
personutredn i 
brottmål, 6 §

Soc.sekr. med

delegation

O. Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

O1 Beslut om personkretstillhörighet LSS 1 §, LSS 7 § Soc.sekr. med 
delegation
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O2 Bitr. av personlig assistent LSS 9 §.2 Soc.sekr. med 
delegation

O3 Ledsagarservice LSS 9 §.3 Soc.sekr. med 
delegation

O4 Bitr. av kontaktperson LSS 9 §.4 Soc.sekr. med 
delegation

O5 Avlösarservice i hemmet LSS 9 §.5 Soc.sekr. med 
delegation

O6 Korttidsvistelse utanför hemmet LSS 9 §.6 Soc.sekr. med 
delegation

O7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen

LSS 9 §.7 Soc.sekr. med 
delegation

O8 Boende i familjehem, bostad med särskild 
service mm

LSS 9 §.8, LSS 9 §.9 1:e soc.sekr.

O9 Daglig verksamhet LSS 9 §.10 Soc.sekr. med 
delegation

O10 Återbetalningsskyldighet LSS 12 § AU

O11 Anmälan till överförmyndare LSS 15 §.6 Soc.sekr. med 
delegation

O12 Förhandsbesked LSS 16 § Soc.sekr. med 
delegation

Förhandsbesked om rätt till 
insatser enligt LSS 9 § punkterna 
8-9 får lämnas enbart av Chef 
B/F

O13 Ersättning från föräldrar vars barn får vård 
i annat hem än det egna samt skälig 
ersättning för andra stödinsatser

LSS 20 § 1:e soc.sekr.

13. Arbetsmiljö
Alla anställda har ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och ett positivt 
arbetsklimat, där män och kvinnor arbetar under jämställda förhållanden och där 
kränkande särbehandling inte förekommer. Förvaltningens arbetsledare har ett 
särskilt ansvar.

Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att rutinerna beträffande 
arbetsmiljöfrågorna fungerar i förvaltningen och att bestämmelserna på detta 
område efterlevs.

Varje chef ansvarar inom sitt område för att:

 Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten
 Tillse att verksamhetens personal fortlöpande får den information och de 

instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall
 Tillse att arbetstagarna, speciellt då nyanställda, elever och tillfälligtanställda 

får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska 
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hälsorisker, brandinformation och övriga arbetsmiljöhänsyn för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. Momentet skall ingå i introduktionen av personal.

 Tillse att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används.
 Tillse att vedertagen arbets-/lyftteknik används.
 Tillse att erforderliga antal skyddsronder genomförs.
 Tillse att arbetsskada och tillbud rapporteras.
 Ta initiativ till utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud samt att tillse att 

sådana utredningar genomförs.
 Delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön.
 Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bl.a. genom att 

regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar och genom 
samarbete med skyddsombuden vid resultatenheten. 

 Till arbetsmiljöverket omedelbart rapportera allvarligare olycka eller tillbud.
 Fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön, eller returnera frågan till 

närmaste överordnad.
 Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten 
 Tillse att bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen 

om allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att 
information om reglerna ges. Detta gäller även för ev. entreprenadföretag 
och inhyrd personal. 

 Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med 
bestämmelser i lag om allmän försäkring och kommunens policy.

 Följa upp sjukfrånvaro inom sitt område.

Varje arbetstagare ska:

 Följa de lagar, regler, anvisningar och överenskommelser som upprättats.
 Vara uppmärksam på risker och meddela arbetsledaren där sådana 

förekommer.
 Aktivt ta del av information och instruktioner som är nödvändiga för att 

förebygga ohälsa och olycksfall.
 Använda befintliga hjälpmedel och skyddsutrustning.
 Använda vedertagna arbetsmetoder
 Snarast anmäla arbetsskada och tillbud.
 Aktivt medverka i egen rehabilitering
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§149 - Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning 2016 
(KUB 15-45)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all socialtjänst (IFO) under 
vård- och omsorgsnämnden. Från och med 1 juli 2016 övergår Barn och familjeavdelningen till vård- 
och omsorgsnämnden. Kultur- och bildningsnämndens delegationsordning har reviderats och 
förutom att ta bort delar som gäller socialtjänsten har hela delegationsordningen uppdaterats och 
reviderats. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap 
33 – 38 §§. Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning 2016 
som ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar delegationsordning 2016 för Kultur- och bildningsnämnden, som 
gäller från 1 juli 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden från och med 1 juli 

2016
 Delegationsordning Kultur- och bildningsnämnden 2016
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Dnr: KUB 16-193

Tjänsteskrivelse - Remiss naturreservat 
Vretalundsskogen
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av 
Naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att 
vårda och bevara värdefull lövrik skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga 
naturvärden. Området ligger i direkt anslutning till Hidinge skola och används ofta i 
undervisning samt är ett område för rekreation.

Kultur- och bildningsnämnden är positiva till bildandet av naturreservat 
Vretalundsskogen och anser att skötselföreskrifterna tar hänsyn till barnens 
möjlighet till lek och säkerhetsaspekter.

1 Bakgrund
Områdets höga naturvärden uppmärksammades 2009 i och med en 
naturvärdesinventering. 2014 inventerades området i ett sk. LONA-projekt, den 
lokala naturvårdssatsningen med syfte att skydda naturen och göra den tillgänglig för 
människor. Bidrag för detta söks hos länsstyrelsen. 

Inför bildandet av naturreservatet har samråd med olika instanser och grupper skett. 
Bland annat har möten hållits med skolans personal och deras synpunkter har tagits 
med vid utformningen av skötselplanen.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Bildandet bedöms ha positiva konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Naturreservats bildandet anser inte har några ekonomiska konsekvenser för kultur- 
och bildningsnämnden.

3 Slutsats
Sammanfattningsvis ställer sig kultur- och bildningsnämnden positiva till bildandet av 
naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar svaret på remissen angående naturreservat Vretalundsskogen, 
2. överlämnar svaret till Sydnärkes Miljöförvaltning 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Remissvar från kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun.

Området som ligger i direkt anslutning till Hidinge skola används idag av såväl elever, 
lärare och allmänheten och ger möjlighet till en fin naturmiljö för undervisning, lek 
och rekreation. Genom bildandet av området till ett naturreservat säkerställs 
naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet även för framtida generationer. 

Kultur- och bildningsnämnden ser positivt på att föreskrifterna för naturreservatet 
inte står i motsatsförhållande till barns lek i området och de säkerhetsaspekter såsom 
att stängsla kring dammen i områdets nordöstra del samt fälla träd som kan utgöra 
fara.

Kultur- och bildningsnämnden vill även skicka med att en informationsskylt bör 
placeras i anknytning till parkeringen vid idrottshallen/skolan. 

Håkan Söderman

Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§150 - Remiss gällande förslag till bildande av Naturreservatet 
Vretalundsskogen Lekebergs kommun (KUB 16-193)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av Naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att vårda och bevara värdefull lövrik 
skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga naturvärden. Området ligger i direkt anslutning 
till Hidinge skola och används ofta i undervisning samt är ett område för rekreation. Kultur- och 
bildningsnämnden är positiva till bildandet av naturreservat Vretalundsskogen och anser att 
skötselföreskrifterna tar hänsyn till barnens möjlighet till lek och säkerhetsaspekter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar svaret på remissen angående naturreservat Vretalundsskogen,

2. överlämnar svaret till Sydnärkes Miljöförvaltning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Remissvar från kultur- och bildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Remiss naturreservat Vretalundsskogen
 Remiss - Förslag till bildande av Naturreservatet Vretalundskogen i Lekebergs kommun
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Dnr: KUB 15-374

Tjänsteskrivelse - Kulturhusutredningen - Återrapport 
av synpunkter från samrådsmöten
   

Ärendebeskrivning
Fem samrådsmöten kring kultur - ”plats för kultur, aktiviteter och möten mellan 
människor” - har hållits i Lekebergs kommun.  Synpunkter som flera önskar är 
utställningsytor, bio/film och scenkonst (dans/teater/musik). Även en samverkan 
mellan ett centralt placerat kulturhus i Fjugesta och de befintliga kulturella 
mötesplatserna på de olika orterna är en viktig satsning, liksom att ta tillvara på både 
amatörer och professionella i den fortsatta utvecklingen. 

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämndens mål i MER-planen 2014, att biblioteket är ett nav i ett 
Kulturhus för alla, startade kulturhusutredningen.

Den politiska viljeinriktningen är att ett kulturhus ska etableras i kommunhuset, i den 
del LeBo/LeKo idag huserar.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 16 december 2015 
att: 
- ge förvaltningen i uppdrag att under våren 2016 genomföra samrådsmöten kring 
plats för kultur, aktiviteter och möten mellan människor i kommunen,
- uppdra till förvaltningen att återrapportera synpunkter från samrådsmötena vid 
nämnden i maj,
- uppdra till förvaltningen att vidare bearbeta utredningen under hösten 2016 och 
återrapportera till nämnden.

Fem samrådsmöten har hållits: 15 mars i Hidinge, 16 mars i Fjugesta och 29 mars i 
Mullhyttan, 18 april med klass 6 på Hidinge skola samt 2 maj med elever i åk 7 och 8 
på Lekebergsskolan. Totalt har ca 70 medborgare deltagit. 

De tre öppna samråden inleddes med musik/sång från några av kommunens 
professionella musiker. Karin Adolfsson och Daniel Eriksson ledde mötena. Totalt har 
213 synpunkter inkommit.

Kulturdefinition och avgränsning i samband med samråden
Estetiska uttryck (musik, teater, dans, hemslöjd, bild och form/konst, film, litteratur), kulturarv 
(museiverksamhet, arkivverksamhet) och personlig bildning samt bibliotek.

Amatörverksamhet: Person/personer som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den 
som yrke. 
Professionell verksamhet: Person/personer som har verksamheten som yrke, som utövar något helt 
eller delvis yrkesmässigt. 
Gränsen kan definieras genom utbildnings- och erfarenhetsnivå.

Page 138 of 397



Tjänsteskrivelse 2016-05-10 2 (4)

Dnr: KUB 15-374

2 Analys
I rapporten Kultur gör skillnad! – Livskraft och attraktivitet – om kulturens betydelse i 
Sveriges gles- och landsbygder (Tillväxtanalys, PM 2015:14) kan man läsa om att 
kultur är en viktig faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet. 
Tilväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) har 
regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik.

Kultur gör skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom 
att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för 
människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. 
Tillväxtanalys har i flera tidigare rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte 
bara handlar om arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer och kommunal 
basservice. Fritidsaktiviteter och kulturverksamhet, föreningsliv och mötesplatser har 
också stor betydelse. Oavsett var man bor i Sverige ska det finnas möjlighet att både 
ta del av och själv utöva kultur (likvärdiga möjligheter).

Utifrån det konstaterar vi att ett kulturhus – eller plats för kultur, aktiviteter och 
möten mellan människor – är viktigt för vår kommun.

Inkomna synpunkter och en analys av dem
Utifrån de 213 inkomna synpunkterna och de diskussioner som fördes på mötena låg 
tyngdpunkterna på följande: 

 Fler platser för kultur, aktiviteter och möten mellan människor både behövs 
och finns. 

Analys: Bygdeföreningarnas aktiva verksamheter i Mullhyttan, Hackvads via med fler 
platser framhålls av mötet som betydelsefulla, men man framhåller också värdet av 
en central plats för fokus och koncentration av de gemensamma värdena.
Via ett kulturhus skulle samverkan kunna ske mellan de olika aktörerna och genom 
kontinuerlig utvecklingsdialog öka(r) föreningarnas möjligheter att synliggöra, 
samordna och tillgängliggöra sig och komma fler kommuninvånare till del.

En utveckling av kulturlivet i kommunen kräver både bredd och spets för att lyckas 
och för att bidra till kommunens attraktivitet. Detta innebär att både professionalism 
(upplevelser) och amatörism (eget skapande) behövs.

Ett konstaterande är att de båda nya bidragsformerna "Bidrag till lokala 
mötesplatser/kulturcentrum" och "Utvecklingsbidrag" ligger rätt i tiden.

 Utställningsytor, scenkonst (dans/teater/musik) och gästspel samt bio/film är 
områden som kraftigt lyfts fram. 

Analys: Idag finns mycket begränsade förutsättningar för en mångfald av estetiska 
uttryck och möjligheter. Det är kulturuttryck som till viss del saknas i kommunen och 
är därför självklara områden i den fortsatta kulturhusutredningen.

 På samråden med barn och unga kommer önskemål om framför allt bio fram 
men också dans, badhus, fritidsgård och parkour-bana upp.

Analys: Bio och dans tas med i den fortsatta kulturhusutredningen. De övriga 
synpunkterna som lyfts fram ska också beaktas.
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En stor mängd av aktivitetsförslag framkom också i samband med samråden, bl.a. 
cirkusskola, mekarskola, diskussionsaftnar, skrivarverkstad och målerikurs.

Analys: För att kunna omsätta idéerna till verklighet krävs rätt anpassade lokaler, 
t.ex. ateljé/skaparverkstad, mindre mötesrum och lokal för dans.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Lokalerna ska kunna användas av flera aktörer en större del av dygnets timmar. 
Konsekvenserna för barn och folkhälsa bedöms därför vara positiva eftersom ett 
kulturhus är en plats för kultur, aktiviteter och möten mellan människor. 
Jämställdhet, mångfald och integration kräver däremot medvetna satsningar. Miljö 
och hållbarhet är svåra att bedöma. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Den politiska viljeinriktningen säger att LeBo/LeKos lokaler ska användas till att 
utveckla ett kulturhus. Utifrån samråd och pågående kulturhusutredning behöver nu 
en arkitekt tillsammans med representant från Kultur och fritid ta fram en skiss på 
rumsfördelning, rumsfunktioner och en kalkyl utifrån antalet kvm. En kalkyl som 
presenteras på mål- och budgetberedningen den 15 juni.

3 Slutsats
Kulturen är en viktig faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.
Kultur gör skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud kan vara 
avgörande för människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna 
kvar. (Tillväxtanalys).
Efter de fem samråd som genomförts kan konstateras att behovet av ett flexibelt, 
multifunktionellt och centralt beläget kulturhus finns. Det kan också konstateras att 
det redan idag finns flera väl fungerande föreningsdrivna kulturella mötesplatser runt 
om i kommunen. Det framkommer även att behov av plats för och möjlighet till att ta 
del av utställningar, scenkonst och bio/film finns. 
Ett kulturhus (eller flera) kan ha som utgångspunkt att verka för samordning av det 
som redan finns, men också erbjuda ett utbud av sådant som inte finns idag.

En ombyggnation av LeBo/LeKos lokaler i kommunhuset till ett utvecklat bibliotek, 
utställningshall och skaparverkstad med mera i kombination med en nybyggd 
multifunktionell arena vid Lekebergsskolan kan uppfylla behoven och bidra till en 
utveckling av kommunens kulturliv både avseende professionalism och amatörism. 

Utifrån samråd och nämndbeslut kommer följande delar att bearbetas vidare:
-fortsatt utveckling av biblioteket som en självklar plats för kultur, bildning, möten 
och demokrati.
-främja människors eget skapande.
-synliggöra/stärka den professionella kulturen.
-öka samverkan mellan bygdeföreningarna och synliggörandet de kulturella 
mötesplatserna och också öka samverkan mellan kommunen och bygdeföreningarna.
-synliggöra kulturskolans verksamhet.

Den pågående kulturhusutredningen konstateras i mångt och mycket ligga i linje med 
de inkomna synpunkterna från civilsamhället, vilket stärker det fortsatta arbetet med 
utredningen under kommande höst.
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidssekr.

Page 141 of 397



Protokoll 2016-05-16
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§143 - Kulturhus i Lekeberg - återrapport (KUB 15-374)
Ärendebeskrivning
Fem samrådsmöten kring kultur - ”plats för kultur, aktiviteter och möten mellan människor” - har 
hållits i Lekebergs kommun. Synpunkter som flera önskar är utställningsytor, bio/film och scenkonst 
(dans/teater/musik). Även en samverkan mellan ett centralt placerat kulturhus i Fjugesta och de 
befintliga kulturella mötesplatserna på de olika orterna är en viktig satsning, liksom att ta tillvara på 
både amatörer och professionella i den fortsatta utvecklingen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturhusutredningen - Återrapport av synpunkter från samrådsmöten
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Tjänsteskrivelse - Ungdomsledarpris 2016
   

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. 
Sista nomineringsdag för 2016 var 24 april och 7 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
*Nominering av Ungdomsledarpris till:
Niklas Viktorsson
Mats Jonsson
Oskar Söderman
Erik Lannhard
Felicia Birgersson
Camilla Palm
Katarina Berisson

*Sammanställning av föregående års Ungdomsledarpristagare 2001-2015
*Sammanställning av tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2015
*Statuter för Lekebergs kommuns kulturpris och ungdomsledarpris

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-
2015

Nedan listas de personer/föreningar som nominerats tidigare år, men som ej erhållit 
pris

Namn Nomineringsår   Aktiv* 

Jimmy Wallin, Fjugesta IF 2010 Nej
Mats Jakobsson (Johansson), Fjugesta IF 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Ja
Wollrath Ivarsson, Fjugesta Pistolskyttekl. 2001, 2005 Ja
Per-Arne Gustavsson, Edsberg 2003, 2005 Vet ej
Janne Borg, Tångeds IF 2005 Vet ej
Ewa-Britt Fahlström, Lekebergs 
Innebandyförening 2005,2006 Nej
Marie Larsson, Bengtsgården, Fjugesta 2007 Vet ej
Jorun Knutson, Kvistbro Skytteförening 2008 Vet ej
Jan Ericsson, Fjugesta IF 2009 Vet ej
Bengt Torege, Lekebergs IF 2009 Vet ej
Thomas Lindlöf, Fjugesta IF 2011 Ja
Håkan Zetterholm, Lekebergs
Innebandyförening 2011 Nej
Mats Jonsson, Mullhyttans IF 2012, 2013 Ja
Niklas Godlund, Lekebergs 
Innebandyförening 2012 Nej
Irene Haglund, Knista församling 2013 Vet ej
Niklas Viktorsson, Lekebergs IF, 
Lekebergs Innebandyför. 2013, 2014 Ja
Conny Boman, Hackvads Baptistungdom 2013 Ja
Kim Palmroth, Lekebergs 
Innebandyförening (numera i Gropens IF) 2013 Nej/Ja
Agne Björklund, Studiefrämjandet,
(Musikhuset) 2014 Ja
Felicia Birgersson, Fjugesta IF 2015 Vet ej
Jonas Svensson, Fjugesta IF 2015 Ja

* med reservation för eventuella felaktigheter
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Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2015

Nedan listas de personer/föreningar som erhållit Ungdomsledarepris 2001-2015

2001: Börje Gustafsson, Tångeds IF
2002: Raimo Kankaanpää, Fjugesta IF handboll
2003: Jonas Hansen, Lekebergskyrkan
2004: Ulf Viktorsson, Lekebergs Innebandy
2005: Kenneth Hagström, OK Letstigen och Fjugesta IF 
2006: Lotta Appelros, Fjugesta IF, handboll
2007: Björn Johansson, Kvistbro skytteförening
2008: Michael Larsson och Kristin Andersson, Fjugesta Motorsällskap
2009: Carina Arvidsson, Lekebergs IF
2010: Mikael Johansson, Salemförsamlingen
2011: Roland Andersson, Hackvads Baptistförsamling
2012: Johan Gunnarsson, Lekebergs IF
2013: Marihelen Forsberg, Lekebergskyrkans ungdom
2014: Emma Edman, Mullhyttans IF
2015: Elisabeth Brånsgård, Lekebergs Revysällskap
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§145 - Ungdomsledarpristagare 2016 (KUB 15-470)
Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. Sista nomineringsdag för 
2016 var 24 april och 7 nomineringar har inkommit.

Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ungdomsledarpris 2016
 Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2015
 Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2015
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
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Dnr: KUB 16-266

Tjänsteskrivelse - Kulturpristagare 2016
   

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare. 
Sista nomineringsdag för 2016 var 24 april och 4 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
*Nominering av Kulturpris till:
Kerstin Pettersson
Dag Stranneby
Anne Britt Hedman Karlsson
Lekebergs Revysällskap

*Sammanställning av föregående års Kulturpristagare 2001-2015
*Sammanställning av tidigare års nomineringar av Kulturpris 2001-2015
*Statuter för Lekebergs kommuns kulturpris och ungdomsledarpris

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2015

Nedan listas de personer/föreningar som nominerats tidigare år, men som ej erhållit 
pris.

Namn Nomineringsår

Lars Eric Lood (avliden) 2000, 2005
Kjell Helgesson 2001, 2013
Arne Rudström 2002
Leif Bertilsson 2006
Henry Gustafsson (avliden) 2007, 2008
Saga Molin (avliden) 2008
Lisbeth Axelsson och Rolf Jansson 2009
Jan-Olof Malm 2008, 2011, 2012
Sofia Sundström 2008
Arne Upling 2010
Berit Ydreborg 2009
Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – 2010, 2011
Svartåbanans vänner (mfÖrSJ)
Jan Myrtorp 2012
Sven Söderström 2012
Lars Litzén 2013
Lennart Jinnestrand 2013
Sten-Göran Thorell 2013
Lars-Inge Larsson 2014
Ulla-Britt Sätter 2014
Ingrid Thorin 2014
Holger och Dennis Örtenmalm 2015
Kerstin Johansson 2015
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Tidigare års kulturpristagare 2000-2015

Nedan listas de personer/föreningar som erhållit Kulturpris 2000-2015.

2000: Sigurd Paulsson 2008: Kjell Edlund

2001: Lennart Ericson 2009: Inger Jansson

2002: Folke Larsson 2010: Rolf Jansson

2003: Gunilla Pihlblad 2011: Maria Sundström

2004: Wivianne Högman 2012: Anders Ekstrand

2005: Maj Fryxell 2013: Måna Berger

2006: Ragnar Andersson 2014: Sören Klingnéus

2007: Bertil Seeger 2015: Mullhyttans bygdeförening
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§144 - Kulturpristagare 2016 (KUB 16-266)
Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare. Sista nomineringsdag för 2016 var 
24 april och 4 nomineringar har inkommit.

Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturpristagare 2016
 Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2015
 Tidigare års kulturpristagare 2000-2015
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
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Dnr: 13KUB221

Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs 
kommun
   

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget 
till kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. 
Samrådsmöten skulle enligt beslutet hållas i Lanna, Fjugesta och Mullhyttan. Den 26 
januari 2016 beslutade kultur- och bildningsnämnden att återuppta samrådet under 
perioden från den 1 till den 14 februari 2016. Skrivelsen redogör för hur samrådet 
kring Lekebergs kulturmiljöprogram gått till, vilka synpunkter som kommit in och hur 
de har tagits tillvara under båda dessa samråd.

1 Samrådet
Kulturmiljöprogrammet visades alltså upp under två perioder, varav den första var 
planerad och den andra tillkom då misstanke uppstod om att synpunkter inte hade 
kunnat lämnas ordentligt under den första perioden. Observera att sidhänvisningarna 
i den följande texten avser samrådsversionen av kulturmiljöprogrammet!

1.1 Samrådsmöten
Samrådsmötena annonserades på kommunens nätsida, i kommunens sida i Leke-
bergsbladet, genom annons i lokalpressen och via sociala medier. Mötena började 
kl 19:00 med att byggnadsantikvarie Rasmus Axelsson berättade mer allmänt om 
kulturmiljöer och sedan kring arbetet med kulturmiljöprogrammet. Besökarna gavs 
möjligheter att ställa frågor kring detta.

Samrådsmötet i Lanna hölls i Hidinge skola den 7 december. På mötet deltog tre be-
sökare, en reporter från Nerikes Allehanda samt kommunalrådet Håkan Söderman 
och kultur- och fritidschefen Daniel Eriksson. Frågorna var allmänna men berörde 
även situationen kring den så kallade Badgruvan i Lanna och »möjlighetsstudien« om 
en ny järnväg Stockholm-Oslo som kan komma att beröra Lekeberg.

Samrådsmötet i Fjugesta hölls i Lindens samlingssal den 8 december. På mötet deltog 
fyra besökare och kultur- och fritidssekreteraren Karin Adolfsson. Frågorna var all-
männa. Två av besökarna kom till Fjugesta eftersom den valda lokalen i Mullhyttan 
dessvärre saknade hörselslinga.

Samrådsmötet i Mullhyttan hölls i matsalen på Mullhyttans skola den 9 december. På 
mötet deltog tolv besökare och Mattias Claësson från Komtek/naturskolan. Under 
mötet framkom bland annat några rättelser till bildtexter och texten under kartan på 
sidan 29, förslag på att kulturmiljöprogrammet borde finnas till försäljning samt en 
tanke kring hur Lekebergs olika kulturmiljöer skapat skilda livsförutsättningar som 
delvis visar sig i olika kulturer inom kommunen. Rättelserna har förts in i programmet 
och tanken har förts in som under avsnittet Reflektioner.
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1.2 Synpunkter under första samrådsperioden
Flera personer hade enbart meddelat att kulturmiljöprogrammet var mycket intres-
sant och lätt att läsa. Eftersom dessa kommentarer inte föreslog några förändringar 
av texten, redovisas de inte särskilt eller leder någon förändring av förslaget till kul-
turmiljöprogram.

1.2.1 Kim Reitan Karlsson i Edsberg
Reitan Karlsson föreslår att kulturmiljöprogrammet ska användas som »kunskapskälla 
i skolan« och att det skulle kunna bindas in för att användas som gåva.

Yttrandet motiverar ingen särskild förändring av kulturmiljöprogrammet, men tas 
emot som ett förslag för framtiden.

1.2.2 Calle Kabo i Mulhyttan
»Min synpunkt är att äganderätten inte alls tas upp i kulturmiljöprogrammet. En in-
divid som äger ett hus eller något annat som kan anses ha kulturhistoriskt värde 
måste få disponera sina ägodelar så som den anser mest passande för dennes behov. 
Att åsidosätta äganderätten och från offentligt håll ingripa i vad som får och inte får 
eller måste göras med individers enskilda egendom bör göras med största försiktig-
het. Jag skulle vilja att äganderätten erkänns och ges signifikans även i kulturmiljö-
programmet.«

Frågan om äganderätten och skyddet av de särskilt värdefulla kulturmiljöerna är en 
lika intressant som svår att ge ett snabbt svar på. Utan att ge mig in i en allt för ideo-
logiskt färgad diskussion, ska jag försöka lämna ett svar utifrån bland annat befintlig 
lagstiftning.

Regeringsformen (SFS 1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar och i denna be-
skrivs vissa grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter i lagens andra kapitel. 
En av dessa rättigheter är egendomsskyddet som enligt kan lagen inskränkas »när det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen«. Kulturmiljöfrågor anses vara 
ett allmänt intresse, vilket bland annat märks i Kulturmiljölagens (SFS 1988:950) in-
ledning som anger att skyddet och vården av kulturmiljön »är en nationell angeläg-
enhet«.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är en lag som i mycket berör kommunerna och 
som bland annat reglerar hur man får bygga och riva. Enligt lagens kapitel 2 § 3 ska 
man i den kommunala planeringen ta hänsyn till bland annat kulturhistoriska värden. 
Kapitel 8 § 13 anger att bland annat särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas 
– detta gäller alltså oavsett om byggnaderna är utpekade i ett offentligt dokument 
eller inte. Utöver detta ska alla förändringar av alla byggnader och liknande anlägg-
ningar utföras varsamt enligt kapitel 8 § 17-18.

Lekebergs kulturmiljöprogram är tänkt att förtydliga vilka kulturmiljöer som ska be-
traktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagen. Programmet innebär där-
med i sig ingen ytterligare skärpning av de redan befintliga reglerna. Som en parallell 
till detta kan man nämna att man i en del kommunala kulturmiljöprogram förutom 
nivån »särskilt värdefull«, även anger att vissa kulturmiljöer ska jämställas med bygg-
nadsminnen. Problemet är att Kulturmiljölagens kapitel 3 bara anger att länsstyrelsen 
får utse byggnadsminnen och därför är denna nivå inte med i Lekebergs fall.
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Eftersom kulturmiljöprogrammet redan ryms inom befintlig lagstiftning, finns inga 
skäl att förtydliga Regeringsformens fri- och rättigheter i kulturmiljöprogrammet. För 
att Kabos synpunkter ska få effekt, bör de föras till diskussion på nationell nivå.

1.2.3 Anette Brånsgård i Fjugesta
Brånsgård vill i sina yttranden bland annat lyfta hur kulturmiljöer kan leda till ökat 
attraktionsvärde och därmed starkare ekonomi för lokalsamhället. Brånsgård på-
pekar även värdet av »vackra parkmiljöer och välskötta strövområden för avkoppling 
och fysisk aktivitet« samt efterlyser kommunala resurser för ledarledda idrottsaktivi-
teter i befintliga kulturmiljöer. Slutligen föreslås en satsning på Bergaskogen som 
skulle förena motionsspårets och naturreservatets värden.

Värdefulla kulturmiljöer kan mycket riktigt användas som »lockbete« för att lyfta in-
tresset för kommuner och regioner. Som Brånsgård även påpekar har kulturmiljöer 
ofta fler värden än de renodlat kulturhistoriska – ofta finns stora ekonomiska värden i 
dessa miljöer och ibland exempelvis mer sociala eller estetiska kvaliteter. 

Avsnittet Förhållningssätt kompletteras därför med dessa synpunkter. Däremot ligger 
folkhälsofrågor samt förvaltningen av kommunens parkmiljöer, motionsspår och lik-
nande anläggningar delvis utanför ramen för detta kulturmiljöprogram och resulterar 
inte i någon ytterligare förändring av texten. Brånsgårds synpunkter skulle dock 
lämpa sig som medborgarförslag till kommunen.

1.2.4 Sören Klingnéus i Norra Folkavi
Klingnéus har skickat in nio förslag på förändringar av texten varav fem har förts in 
direkt. 

Meningen om kyrkan i Risebergas närhet har strukits eftersom dess källa inte exakt 
har kunnat härledas. Bildtexten om Knista fattigstuga har förändrats för att lyfta dess 
betydelse, men eftersom huset inte är byggnadsminne i Kulturmiljölagens mening 
eller kulturmiljöprogrammet i övrigt inte har konstaterat något om byggnadens 
relativa ålder, ändras texten i programmet inte mer.

När det gäller adresserna i bildtexterna, har fastighetens så kallade belägenhets-
adress använts så långt det är möjligt, framför exempelvis populärnamn och de offi-
ciella fastighetsbeteckningarna av typen »Lekeberg Svenstorp 1:25«. Valet beror på 
att belägenhetsadresserna lättare kan användas av allmänheten för att identifiera 
platsen via exempelvis de digitala karttjänster som bland annat tillhandahålls av Eniro 
och Hitta.se.

1.2.5 Riksantikvarieämbetet
»Riksantikvarieämbetet ser positivt på att Lekebergs kommun tagit fram ett kultur-
miljöprogram men avstår i övrigt från att lämna synpunkter«.

Yttrandet motiverar ingen särskild förändring av kulturmiljöprogrammet.

1.2.6 Länsstyrelsen i Örebro
Länsstyrelsens synpunkter som rör sidan 6 har lagts till programmet. Avsnittet Forn-
lämningar har förändrats något och lagts under rubriken Förhållningssätt. Här finns 
nu också ett nytt avsnitt som tar upp de nationella kulturmiljömålen tillsammans 
med texten om den europeiska landskapskonventionen. Handlingsplanen har kom-
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pletterats med ett nytt mål lagts till om harmonisering mellan Lekebergs nästa över-
siktsplan och kulturmiljöprogrammet. Avsnittet om Drumlinområdet har även kom-
pletterats. I övrigt har ett antal mindre rättelser gjorts som inte förändrar betydelsen 
av texten i sak.

1.2.7 Örebro kommun
Örebro synpunkter sammanfattas i tre övergripande punkter där man påpekar att 
upplägget på kartorna och bilderna behöver förbättras, att beslutet kring och redo-
visningen av de särskilt värdefulla miljöerna enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13 
är oklar samt att det inte framgår hur mellankommunala intressekonflikter som rör 
kulturmiljö ska hanteras.

Kartorna i kulturmiljöprogrammet är snarare tänkta att fungera som illustrationer till 
dokumentet än som faktiska beslutsunderlag. Samma kartmaterial kommer att finnas 
tillgängliga i det digitala format där kulturmiljöerna kommer att avgränsas. För att 
förtydliga detta har ett stycke lagts till inledningen.

Bilderna i kulturmiljöprogrammet är, som det nämns i inledningen, exempel på sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer som inte nödvändigtvis är kopplade till texten bredvid. 
Självklart vore det önskvärt att bilderna knöt an till texten, men eftersom merparten 
av miljöerna från inventeringen knyter an till 1800- och 1900-talen, skulle urvalet i 
slutändan ändå inte bli rättvisande. Istället »scannar« bilderna i huvudsak av Leke-
berg från norr till söder – ju längre in i dokumentet man kommer, desto längre söder-
ut i kommunen är bilderna ifrån. För att förtydliga detta har inledningen komplett-
erats.

Kommunfullmäktige kommer vidare att få ta ställning till att anta kulturmiljöpro-
grammet som helhet eller inte. Det innebär att man även antar handlingsplanens 
riktlinjer som säger att det är de digitala kartorna som kommer att visa vilka kultur-
miljöer som är särskilt värdefullt enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13. På liknan-
de sätt har Region Gotland nyligen gjort, och istället för en traditionell men stelbent 
fastighetsförteckning i pappersform, hänvisar man där enbart till en digital kartresurs 
i sitt kulturmiljöprogram.

Mellankommunala frågor är snarare något som ska tas upp i en översiktsplan än i ett 
kulturmiljöprogram. Eftersom Lekebergs kommun ännu inte har tagit närmare ställ-
ning till dragningen av den tänkta järnvägen som nämns i möjlighetsstudien, kommer 
inte heller kulturmiljöprogrammet att ta upp frågan om just denna möjliga målkon-
flikt. De bedömningarna kommer att istället att behöva göras i ett senare skede när 
planerna blir mer konkreta, men är självklart högst relevanta i sammanhanget. Av-
snittet Styrmedel har dock kompletterats med ett stycke som i allmänna ordalag tar 
upp konflikter mellan allmänna intressen.

I övrigt har följande delar ändrats efter Örebro kommuns förslag.

Kulturmiljöprogrammets avsnitt Mål har kompletterats två nya mål. Avsnittet Indu-
strialisering och folkbildning har delats i två separata delar medan rubrikerna Vad 
formade Lekeberg? och Reflektioner har flyttats till sist i avsnittet Historia för att 
förtydliga sambandet mellan dessa delar. Riktlinjerna har kompletterats med ett 
ställningstagande kring det immateriella kulturavet 
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Avsnittet Förhållningssätt har kompletterats med en text under rubriken Förvanskn-
ing, medan avsnittet som rör Klaessons/kommunhuset har utvidgats för att försöka 
exemplifiera begreppen varsamhet, förvanskning och karaktärsdrag. Just denna kom-
munalt ägda, närliggande byggnad valdes för att inte ställa någon enskild fastighets-
ägare vid skampålen och eftersom inventeringen i övrigt inte gick ut på att hitta ex-
empel på icke värdefulla kulturmiljöer.

För att särskilja betydelsen av värdefulla kulturmiljöer och landskap har kapitlet Sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer delats upp i två delar. De värdefulla landskapen anses nu 
vara en del av arbetet enligt den europeiska landskapskonventionen.

Eftersom kulturmiljöprogrammet är tänkt att kunna läsas och förstås av alla, saknar 
avsnittet Förhållningssätt någon inriktning mot särskilda läsare. Av detta kommer den 
medvetet generellt hållna tonen. 

Den komplicerade frågan om vad som med tidens gång kommer att anse som värde-
fullt eller inte lämnar jag utanför denna diskussion. Det är dock helt oundvikligt att 
allting förändras och kulturmiljöer inte är något undantag. Det innebär exempelvis 
att det som vi idag inte ser som värdefullt, kan bli det i framtiden!

1.2.8 Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Daniel Erikssons synpunkter har kommit fram i samråd med kultur- och bildnings-
förvaltningens förvaltningschef Maria Bäcklin. Synpunkterna består av fem delar som 
resulterat i följande förändringar.

Första stycket i förordet utgår. Handlingsplanen förändras enligt följande. Orden 
»anställs eller« har strukits från aktiviteterna under rubriken Kompetens. Det första 
målet samt aktiviteterna under rubriken Förebyggande arbete och dialog har formul-
erats om.

1.3 Störningar i formuläret?
Tre av de totalt sju skriftliga synpunkterna från den första perioden, skickades via for-
muläret på Lekebergs kommuns nätsidor – alla under november 2015. I två kända fall 
påstod kommuninvånare ha skickat in synpunkter via samma formulär utan att inne-
hållet hade kommit fram till kommunen. Denna misstanke förstärktes delvis genom 
att synpunkter bara skickades in under november men inget under december 2015 
eller januari 2016. I ett av dessa två fall hade personen sparat synpunkterna på annat 
sätt, varför de kunde skickas in via e-post strax efter att den första samrådsperioden 
hade tagit slut.

Formuläret på sidan provades efter att det möjliga felet blev känt. Både formuläret 
och den e-postadress som formuläret använde sig av fungerade då som förväntat. 
Sydnärkes IT-enhet har ännu inte hittat några störningar i e-postsystemet från början 
av december 2015 till första halvan av januari 2016.

Eftersom det inte gick att utesluta fel på formuläret, beslutade kultur- och bildnings-
nämnden den 26 januari 2016 att återuppta samrådet under perioden från den 1 till 
den 14 februari 2016.
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1.4 Synpunkter under andra samrådsperioden
Under den andra samrådstiden kunde de som ville lämna synpunkter använda pap-
perspost samt e-postadressen kub@lekeberg.se. Det gav två synpunkter varav den 
ena var en av dem som inte kom fram under den första samrådstiden.

1.4.1 Annica Nilsson tidigare bosatt i Mullhyttan
Nilsson föreslår att formuleringen »på grund av Mullån« ändras till »tack vare 
Mullån« på sidan 41. Programmet ändras efter förslaget.

1.4.2 Wivianne Högman i Mullhyttan
Högman påpekar att kulturmiljöprogrammet innehåller för många byggnader och för 
få samlade kulturmiljöer, att en av Mullhyttans äldsta byggnader saknas i program-
met samt att Riseberga kloster och bönhus får för liten uppmärksamhet i texten. I öv-
rigt föreslår Högman förändringar av texten på sidan 19 och bildtexten på sidan 29 i 
samrådsversionen samt undrar om Mullhyttans invånarantal på sidan 28 stämmer.

Eftersom fotografierna togs från marknivå, visar varje bild som mest ett par byggna-
der åt gången och därmed blir det tyvärr svårare att uppfatta och avgränsa samlade 
miljöer. Förhoppningsvis kan det digitala kartmaterial som ska tas fram, kunna för-
tydliga att det rör sig om värdefulla miljöer och inte enbart enskilda byggnader. 

Det hundratal bilder som finns i kulturmiljöprogrammet utgör bara en del av de tus-
entals bilder som inventeringen berörde, och långt ifrån alla värdefulla byggnader 
och miljöer finns därför med i dokumentet. Den efterfrågade byggnaden är en av 
dem som inte visas i programmet men som kommer finnas med i det nämnda kart-
materialet.

Historiken i kulturmiljöprogrammet är snarare tänkt att beskriva större drag i områd-
ets utveckling, än att lyfta enskilda platser. Riseberga kloster och bönhus är två av 
Lekebergs många särskilt kulturhistorisk värdefulla anläggningar och kan båda anses 
varav av nationellt intresse. Bönhuset nämns på två ställen i programmet, men med 
tanke på att klostret har en månghundraårig historia, kan de 77 ord som beskriver 
klostrets aktiva tid ses som lite futtiga. Trystorps slott är på motsvarande sätt en en-
skild plats i Lekeberg och ges 70 ords utrymme. I kulturmiljöprogrammet ligger en 
viss tyngd i hur de olika miljöerna har formats av skeenden i historien. Riseberga 
kloster har säkerligen haft stor påverkan på omgivningen, men dessa avtryck är inte 
längre lika tydliga som de var när klostret var aktivt. Som jämförelse är bergsbruket 
också en mycket gammal och viktig företeelse i områdets historia, men där finns tyd-
ligare spår kvar, bland annat genom den bebyggelse som uppstod i hyttornas spår 
och de ortsnamn som slutar med »-hytta«.

Förslagen till förändringar i texten på sidorna 19 och 29 har genomförts och texten 
till kartan har förhoppningsvis ändrats så att den blir lättare att förstå. Både denna 
karta och tätorternas invånarantal är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB) och 
baseras på deras etablerade definition av en tätort. I en tätort ska det bo minst 200 
personer och avståndet mellan husen får inte vara mer än 200 m. Det gör att vissa 
delar av ett samhälle kan hamna innanför tätortsgränsen och då räknas med i stati-
stiken, medan andra inte gör det. Samtidigt kan gränsen för en tätort flyttas vartefter 
den växer i yta eller krymper i invånarantal.
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På kartan på sidan 29 redovisades befolkningstätheten i kommunen och enligt den 
metoden skiljde man mellan områden inom respektive utom tätorterna. För att en 
ruta skulle räknas som tätbebyggd och markeras med mörkare färg, var kraven på 
antal invånare olika på landsbygden än i en tätort. Mullhyttan är en tätort och delas 
då in i mindre rutor. Ortens luftiga bebyggelse gör att Mullhyttan enligt just denna 
metod inte räknas som lika tätbefolkad som de andra tätorterna som har en mer 
kompakt struktur.

1.4.3 Karlskoga kommun
I sina något försent inlämnade synpunkter anmärker Karlskoga kommun att siffrorna 
på ortskartorna är för små, och det ska åtgärdats. De påpekar även att vissa delar av 
historiken är för oprecisa, men eftersom de inte närmare preciserar vad som bör änd-
ras, lämnas saken utan åtgärd.

Karlskoga efterlyser vidare utökade beskrivningar av de miljöer som illustreras med 
bilder i programmet, arkitektoniska analyser av miljöer samt en förklaring av områd-
ets stilhistoriska utveckling.

Bilderna i programmet är enbart tänkt som illustrationer och för att kunna visa miljö-
ernas bredd är bildtexterna relativt sparsamma. Eventuella fördjupningar om varje 
miljö kan dock komma att ske i annan form. Ortskartorna under kapitlet »Värdefulla 
landskap« utgör kulturmiljöprogrammets arkitektoniska analys av tätorterna i Leke-
berg. Avsnittet »Bebyggelse« berättar kort om den övergripande stilhistoriska ut-
vecklingen i trakten. Eftersom arkitekturen i Lekeberg är av mer allmän karaktär, har 
avsnittet kompletterats med rubriken »Lästips« som ger några tips på arkitekturhi-
storiska böcker.

De föreslår att begreppen »lägenhetshus« och »glasbrytande spröjs« ändras till »fler-
bostadshus« respektive »genomgående spröjs«. Eftersom många bostadshus även 
kunde innehålla flera separata bostäder och ordet i texten egentligen avser hus med 
lägenheter för uthyrning, har »lägenhetshus« ersatts av »hyreshus«. Begreppet »ge-
nomgående spröjs« behöver nödvändigtvis inte syfta på att spröjsen skiljer glas-
rutorna åt, utan skulle kunna betyda att spröjsen går helt igenom genom bågträet. 
Därför byts ordet istället ut mot »glasskiljande spröjs«.

Karlskoga anser att redovisningen av riktlinjerna och förhållningssätten är något för 
otydliga för att entydigt tolkas vid bygglov och planering enligt Plan- och bygglagen.  
Eftersom kulturmiljöprogrammet inte är tänkt att kunna ge svar på alla de frågor som 
kan tänkas uppstå i dessa sammanhang, har de befintliga riktlinjerna om antikvarisk 
medverkan förtydligas något för att markera att antikvarie verkligen är nödvändig.

De konstaterar även att de särskilt värdefulla kulturmiljöerna inte alls är med i pro-
grammet samtidigt som man undrar hur de dess miljöer har valts ut eller prioriterats 
samt vad begreppen lokalt/regionalt/nationellt värde innebär. 

I inledningen till kapitlet »Särskilt värdefulla kulturmiljöer« anges att de särskilt vär-
defulla kulturmiljöerna kommer att redovisas i ett särskilt kartmaterial. Det motiveras 
av att antalet kulturmiljöer är för stort och de bilder som behövs för att illustrera 
dem är för många för att de ska få plats i själva kulturmiljöprogrammet. Detta konsta-
terande har lagts till inledningen av nämnda kapitel tillsammans med ett kort avsnitt 
om hur urvalet har gått till, med en hänvisning till kapitlet »Förhållningssätt«. 
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Ur det tidigare tämligen omfattande kapitlet »Särskilt värdefulla kulturmiljöer« har 
kapitlet »Värdefulla landskap« brutits ur. I det senare kapitlet finns nu ett mycket 
kort avsnitt som förtydligar att begreppen lokalt/regionalt/nationellt inte utgör 
någon form av värdering, utan bara utgör ett försök att ge de olika landskapens 
värden skilda geografiska perspektiv.

1.5 Förändringar efter andra samrådstiden
Efter att den andra samrådstiden hade avslutats, föreslog förvaltningschef Maria 
Bäcklin, kultur- och fritidschef Daniel Eriksson samt kommunalrådet Håkan Söderman 
i samråd, förändringar av kulturmiljöprogrammet. 

Kulturmiljöprogrammets inledande mål har formulerats om till ett syfte medan hand-
lingsplanen har fått ett eget separat syfte. För att samordna programmet med kom-
munens beslutade modell för MER-styrning, har målen i handlingsplanen omvandlats 
till förslag på aktiviteter och avsnittet Styrmedel strukits.

1.6 Publikt bildmaterial?
Under inventeringen var en del personer var oroliga att bilder från deras fastigheter 
skulle publiceras på nätet, eftersom de i sådant fall skulle kunna användas för den 
som planerar exempelvis inbrott.

Bilderna är samtidigt avgörande för att kunna visa vilka miljöer i Lekeberg som bär på 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla spår, och därmed bidra till att göra den lokala his-
torien mer känd, vilket i sin tur ökar sannolikheten att visionen i kulturmiljöprogram-
mets handlingsplan blir verklighet.

Eftersom inventeringsbilderna bara visar utsidan av miljöerna, kan man inte generellt 
säga att de ger en direkt bild av den ekonomiska statusen på en plats eller hur exem-
pelvis fastigheten skyddas mot inbrott. Bilderna utgör samtidigt inte det enda under-
laget för den som planerar kriminella handlingar. I dagens samhälle är den digitala 
integriteten så låg att man genom några få nätsidor rätt enkelt kan kartlägga delar av 
en människa liv och då särskilt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detaljerade karttjänster 
med allt från flygfoton till gatuvyer, och koordinater gör det lätt att koppla ihop en 
viss person till en bestämd plats och samtidigt skaffa sig en överblick över ett område 
utan att vara på plats.

För att minska risken att någon använder inventeringsmaterialet för kriminella 
syften, bör man välja att för allmänheten publicera bilderna i mindre storlek eller i 
lägre upplösning. De ursprungliga bilderna i full storlek kan då göras tillgängliga för 
organisationen Lekebergs kommun och de sammanslutningar som kommunen är en 
del av. Eftersom originalbilderna ska betraktas som allmän handling kan allmänheten 
som vanligt begära ut materialet enligt gällande lagstiftning.

2 Analys
Eftersom det inte finns några formella, nationella krav på hur ett kulturmiljöprogram 
ska läggas upp eller hanteras, är det svårt att avgöra om samrådet fungerat tillräckligt 
bra som medborgardialog. Totalt kom 19 besökare till de tre samrådsmötena varav 
en person kom två gånger. Mötet i Mullhyttan måste ses som det mest lyckade sett 
till antal besökare och de diskussioner som fördes.
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De inskickade synpunkterna har varierat från rättelser av rena form- eller sakfel till 
mer filosofiskt resonerande frågor kring kulturmiljöer. Många av de inskickade syn-
punkterna och de flesta muntliga synpunkterna från samrådsmötet i Mullhyttan togs 
in som förändringar av förslaget till kulturmiljöprogram. 

Samrådet återupptogs eftersom det inte gick att bevisa varför vissa synpunkter inte 
hade nått fram och för att ge de som eventuellt inte fått göra sina röster hörda en 
andra chans. Det resulterade i att ett förväntat och ett oförväntat svar kom in.

För att uppfylla visionen i kulturmiljöprogrammets handlingsplan, måste bilderna från 
inventeringen göras lätt tillgängliga för allmänheten. Det görs lämpligast genom att 
publicera dem i digital form, men de bör i så fall inte vara större än att de bara ger en 
allmän överblick över kulturmiljön.

3 Slutsats
Samrådet har genomförts och resulterat i synpunkter som delvis har arbetats in i det 
nya förslaget till kulturmiljöprogram som därmed är klart för antagande. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram
2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet 
3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för 
allmänheten i digital form, men inte i full storlek

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Rasmus Axelsson
förvaltningschef Handläggare
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Bilderna på omslaget visar uppifrån till vänster och ned 
mot högra hörnet följande miljöer. Knista fattigstuga, 
transformatortorn vid Vekhyttan östra gården 3, 
Lekhyttan Östergård 8, Ribbohyttan 3231, 
Hagabergsgruvorna, Hälsingsåsens missionshus, 
landskapet vid Klövlandet norrut samt Trystorps herrgård.

»Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun«
Diarienummer 13KUB221

© Lekebergs kommun 2016
Text och form: Rasmus Axelsson
Foton: Rasmus Axelsson om inget annat anges
Kartor: Sydnärkes byggnadsförvaltning om inget 
annat anges
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Kartan visar Lekeberg på 1860-70-talen. 
Omkring denna tid bodde det närmare 12 500 
personer i området och en överväldigande 
majoritet av dem levde av vad jorden kunde 
ge. Byarna utgjorde stommen i samhället. I 
Lekebergslagen var fortfarande tre hyttor 
verksamma. Om ett par decennier kom järn-
vägen att bryta ny bygd och delvis förändra 
trakten för lång tid framöver.
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Förord

Vår samtid bygger på det förflutna. I Lekeberg finns spår som tar oss 
hundratals miljoner år tillbaka i tiden men även inlandsisarna, jord- och 
bergsbruket och industrialiseringen lämnar sina avtryck i området. Detta 
kulturmiljöprogram försöker förklara varför Lekeberg ser ut som det gör 
idag. 

För att vi även i framtiden ska kunna förstå vårt ursprung, måste vi 
gemensamt ta till vara på och vårda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
som finns i vår omgivning. Det kan även innebära att vi måste ge vissa 
kulturmiljöer ett formellt, lagligt skydd genom exempelvis detaljplaner eller 
områdesbestämmelser.

Håkan Söderman
Kommunalråd och ordförande i kultur- och bildningsnämnden

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef

Fritidshuset på Trumsviksvägen 5 byggdes vid 
Leken som ett resultat av landets första 
semesterlag.

Klunkhyttan 328 är en tidigare bergsmansgård 
med typiska järnskorstenar som även fungerat 
som sommarhem för stadsbor.

Klunkhyttan 16 kan vara en av flera 
skogsarbetarbostäder i Kilsbergen som 
uppfördes efter typritningar i början av 1900-
talet.
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Inledning

Lekebergs kommun återuppstod vid nyåret 1995 och är därför en relativt 
ung organisation. Området har självklart en historia som sträcker sig långt 
före dess, och i detta program syftar de enskilda begreppen »Lekeberg« och 
»kommunen« på det geografiska område som idag utgör Lekebergs kommun 
om inget annat anges i texten.

Bilderna i marginalerna i detta dokument är exempel på några av de särskilt 
värdefulla kulturmiljöer som finns i Lekebergs kommun. Bilderna knyter per 
automatik inte an till texten bredvid dem, utan går i huvudsak genom 
Lekeberg från norr till söder ju längre fram i programmet man läser. 
Bildtexterna innehåller i första hand kortare, allmän information om varje 
bild.

Kartorna i detta dokumentet ska ses som övergripande illustrationer och 
eventuella gränser och andra markeringar är därför bara översiktligt 
utritade. Förhoppningen är att bilderna och kartorna ska kunna preciseras 
närmare via Lekebergs kommuns sidor om kulturmiljö på internet.

Bakgrund
Sedan 2005 har Sverige 16 nationella miljökvalitetsmål (miljömål) där tanken 
är att målen ska nås inom en generation. Varje år bedömer man om det är 
möjligt att nå målen innan år 2020 med hänsyn till dagens arbetstakt. Till 
varje miljömål finns ett antal indikatorer som gör det möjligt att mäta hur 
nära man är att uppfylla målen.

Kulturmiljöer nämns direkt i hälften av de nationella miljömålen och enligt 
miljömålet »God bebyggd miljö« ska kulturvärden »tas till vara och 
utvecklas« vilket preciseras som att »det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 
samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas«. Även 
miljömålen »Ett rikt odlingslandskap«, »Levande skogar« och »Levande sjöar 
och vattendrag« har tydlig koppling till Lekebergs varierande landskap.

I Lekebergs kommunala miljömål för perioden 2010-2015 angavs att »en be-
varandeplan för kultur och historiskt värdefull bebyggelse upprättas senast 
2013«. Även Lekebergs översiktsplan från 2014 angav att ett kulturmiljöpro-
gram borde tas fram. I Lekeberg definieras ett program som ett »dokument 
som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål«.

En anspråkslös lada, en stengärdsgård, en en-
kel väg och grind vid Mårtenstorp 13 kunde ut-
göra en vardaglig syn under 1800-talet.

Glasverandan till Lekhyttan Östergård 8 är 
kanske Lekebergs mest välarbetade med en 
solform i gavelröstet.

Lekhyttan Norra brogården 1 ligger i den 
riksintressanta bergsmansbyn. Boden med 
loftgång är numera mycket sällsynt i trakten.
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I slutet av 2013 tilldelade kommunstyrelsen i Lekebergs kommun kultur- och 
bildningsförvaltningen medel av för att ta fram Lekebergs första heltäckande 
kulturmiljöprogram. I mars 2014 beviljade Länsstyrelsen i Örebro projektet 
ekonomiskt bidrag med stöd av Förordningen om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121). Bidraget skulle täcka högst 50 pro-
cent av utgifterna för projektets två första inledande steg.

Syfte
Kulturmiljöprogrammets huvudsakliga syfte är att övergripande försöka be-
skriva den historiska framväxten av det område som idag är Lekebergs kom-
mun och därmed förklara varför trakten ser ut som den gör. Programmet 
syftar även till att ange vilka delar av kommunen som ska betraktas som sär-
skilt kulturhistoriskt värdefulla samt ge Lekebergs kommun en inriktning och 
ett planeringsunderlag för arbetet med kulturmiljöerna i området.

Avgränsning
Kulturmiljöprogrammet avgränsas geografiskt till det nuvarande Lekebergs 
kommuns gränser. De särskilda digitala kartorna som kommer att tillhör pro-
grammet kommer som regel inte omfatta de historiska lämningar som finns 
med i Riksantikvarieämbetets register FMIS.

Metod
Kulturmiljöprogrammet baseras på en inventering av kulturmiljöer i 
Lekeberg och en övergripande historik för området.

Inventeringen genomfördes under något mer än 50 dagar under 2014. Antik-
varie Rasmus Axelsson fotodokumenterade de kulturmiljöer i Lekeberg som 
genom sitt fysiska uttryck skulle kunna anses vara kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla enligt Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) kapitel 8 § 13. 
Utgångspunkten för inventeringen var de bebyggda miljöerna i kommunen 
som var synliga på Lantmäteriets kartor men även exempelvis landskap och 
infrastruktur fotograferades. För att kunna identifiera bilderna lättare, 
försågs de med koordinater och särskilda »taggar« i en databas som skapats 
för ändamålet.

Historiken skrevs utifrån befintligt arkivmaterial och litteratur som i 
huvudsak hade antingen lokal eller historisk anknytning eller både och. 
Lekebergs bibliotek var mycket hjälpsamma att ta fram material!

Lekhyttans gamla skola ger ett bastant men 
stramt intryck med sin putsade fasad och 
massiva väggar.

Lövåsen Örnebo är ett av många fritidshus som 
tillverkades av Skärmartorps snickerifabrik. De 
hade bland annat tätt spröjsade fönster.

I Lanna finns flera kalkbrott som tydligt 
påminner om ortens historiska bakgrund. 
Kalkstenens lager skapar tydliga avsatser.

Lanna Borgen är en massiv kalkstensbyggnad 
från början av 1900-talet som tillhör Lannas 
tidiga industriella bebyggelse.
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Historia

Under de drygt 4,5 miljarder år som planeten Jorden anses ha existerat, har 
världen förändrats och Lekeberg är inget undantag. Berggrunder har bildats, 
kontinenter har flyttats runt och olika former av organiskt liv har kommit och 
gått.

Berggrunden
I Närke finns flera geologiska deformationszoner som gett landskapet dess 
karaktär av slättland omgivet av skogsklädda höjder på tre sidor. För 
hundratals miljoner år sen försköts nämligen berggrunden i Närke i höjdled 
så att bland annat förkastningsbranten Kilsbergen uppstod som en 
förhållandevis skarp kontrast mot dagens Närkeslätt.

Lanna metodistkapell bör ha byggts vid 
sekelskiftet 1800-1900 och är uppfört i tegel 
med nygotsikt spetsiga fönster.

Lanna 23 är ett exempel på Kooperativa 
förbundets funktionalistiska affärshus av 
standardtyp.

Villan vid Skärmartorp Hägglunda har drag av 
tidigt 1900-tal. Husets blygsamma boyta och 
högresta form ger ett ovanligt intryck.

Berggrundens deformationszoner är markerade med svarta streck. Den yngre 
sandstenen i öster är den mörkare gula färgen och gröna färger avser skiffer- och 
kalksten. Berggrunden väster om Fjugesta är den äldsta!
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Förkastningarna delar det översta lagret av berggrunden under Lekeberg i en 
västlig, äldre del och en östlig yngre del. Den västra delen domineras av om-
kring två miljarder år gammalt urberg med inslag av järnmalmer. I den östra 
delen finns lagrade bergarter som domineras av sandsten som i 
sammanhanget bara är drygt 500 miljoner år gamla och som har inslag av 
kalksten och skiffer.

Övergripande spår från skedet

Landskapets grundformer med kontrasten mellan slättland och Kilsbergens 
förkastningsbrant

Isen
Lekeberg har liksom övriga norra Europa varit täckt med is i olika omgångar 
under historien. För ungefär 10 000 år sen började det senaste stora istäcket 
försvinna från Örebro län och det lämnade efter sig enorma mängder 
smältvatten. Isen rörde sig norrut och formade långsamt och malande 
landskapet under sig på olika sätt.

Smältvattnet nådde upp till omkring 160 meter över dagens havsyta vilket 
gjorde att bara delar Kilsbergen stack upp ur vattnet. Vid bland annat 
Borgarsjön finns spår efter detta vattens strandlinje i form av 
klapperstensfält med stenar som slipats av vågorna. 

Övergripande spår från skedet

Jordarterna är i huvudsak utspridda i nord-sydliga stråk i Lekeberg

Landskapselement i form av de avlånga, nästintill valformade drumlinerna i 
östra Lekeberg samt rullstensåsen Snavlundaåsen, som kallas »Getaryggen« 
på sin väg genom Edsberg

Sand- och grustag med förhållandevis lättillgängligt material som bland 
annat har använts till vägbyggen

Land i sikte
När inte ismassorna längre tryckte ned landet, höjde sig marken sakta men 
säkert ur vattnet. En tid var Sverige delat i två delar och halvorna skiljdes åt 
av ett sund som gick över bland annat Närke. Södra Sverige hängde då ihop 
med den europiska kontinenten.

Östersjön hade alltså under en tid sitt enda utlopp vid västra Närke. I takt 
med landhöjningen blev sundet smalare och Kilsbergen var då en del av den 
norra delen av sundet. Med tiden bildades här ett näs som omgärdades av 
vatten, som kunde föra såväl djur och människor som växter från de inre del-
arna av södra Sverige norrut. Här kan vi i framtiden kanske finna spännande 
arkeologiska spår efter denna möjliga färdväg.

Södra och västra Närke bör ha befolkats före landskapets östra delar som låg 
under vatten längre. De första människorna var jägare och fiskare som 
snarare rörde sig mellan olika läger än hade fasta boplatser. För omkring 
5 000 år sen började människan bruka jorden i våra trakter, troligen tack 
vare influenser söderifrån. Först ägnade man sig åt svedjebruk där man 
brände växtligheten så att askan gav näringsrik jord. Nackdelen med detta 

Magasinet på Lanna gård 4 visar på välarbetad 
arkitektur vid en större gård. Kan huset vara 
byggt efter en typritning?

Pensionärsbostäderna var de första hyreshusen 
i Lekeberg. Skärmartorp 19 är ett av få sådana 
hus på landsbygden.

Vid Södra Vissboda 3 finns några av Lekebergs-
lagens många gruvhål som här omges av rätt 
stora områden av varphögar.

På 1860-talet byggdes en imponerande valvbro 
av huggen sten vid dåvarande Karlskogavägen 
vid Skärmartorp.
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var att jorden förlorade sin näring efter något år och man tvangs flytta och 
börja om på ett nytt ställe, vilket krävde tillgång till mycket mark.

Övergripande spår från skedet

Svartåns flöde som en sista rest av Östersjöns utlopp genom Närke

Fast jordbruk
Omkring 1 000 år före vår tideräkning blev människan allt mer bofast i våra 
trakter och jorden började gå i arv mellan generationerna. Man började hålla 
boskap som gav gödsel åt de permanenta åkrarna, vilket i gengäld krävde be-
tesmark åt djuren. Därmed hade grunden lagts för det fasta jordbruket som 
vi ännu är beroende av för att få mat på bordet.

Under järnåldern, vid århundradena omkring vår tideräknings början, 
började klimatet bli svalare och djuren fick därför ställas inomhus på vintern. 
Det krävde att åkrarna och delar av ängsmarken hägnades in för att skydda 
den värdefulla skörden och kunna spara mer foder åt djuren på vintern – 
detta skapade in- och utägor.

Än idag finns det bebyggelse som har ungefär samma läge som under 
järnåldern. Platser vars namn slutar på »inge« eller »sta« anses kunna 
härstamma från det första århundradet efter vår tideräkning och särskilt om 

Söder om Skrantåsvägen i Lanna finns det som 
troligen varit ett skifferbrott som gav bränsle 
åt den viktiga kalkbränningen i trakten.

Kinkhyttan ger en bra bild av hur en samlad by 
kunde se ut innan skiftesreformerna, trots att 
många äldre hus saknas på platsen idag.

Torget 1174 ligger i ett område med enklare 
hus där det tidigare bodde torpare och andra 
mindre bemedlade människor.

Svartån har fungerat som avdelar i landskapet 
i alla tider. Här gick bron mellan Göksvalla och 
Torget.

Kartan visar de historiska lämningar i Lekeberg som registrerats i 
Riksantikvarieämbetets register FMIS. Kyrkor visas som vita kors och det enda 
byggnadsminnet med en cirkel. De svarta avgränsningarna är 
riksintresseområden för kulturmiljö.
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det finns ett äldre gravfält i närheten! I Lekeberg finns sådana namn främst 
kvar i de östra delarna av kommunen. Eftersom denna del är förhållandevis 
rikt på fornlämningar och jordarna passar väl för odling, kan man anta att 
dessa områden kan ha varit befolkade under mycket lång tid.

Under järnåldern byggde man fornborgar i Närke som i de flesta fall 
placerades nära någon av förkastningsbranterna. I Lekeberg finns tre sådana 
borgar i Kilsbergen – två vid Borgarsjön och en vid Klunkhyttan.

Övergripande spår från skedet

Det fasta jordbruket med det öppna landskapet

Gravfält, fornborgar och andra äldre fornlämningar

Kristendomen
Stormännen i Sverige ska tidigt ha tagit till sig kristendomen och de uppförde 
ibland egna gårdskyrkor, vilket ruinen efter gårdskyrkan vid Skoftesta är ett 
spår av. Under 1100-talet blev kristendomen så stor i Sverige att man 
började bygga församlingskyrkor för den nye, ende guden.

Dessa kyrkor tillhör de äldsta kvarvarande byggnaderna i Lekeberg. Alla 
Svenska kyrkans kyrkor i området, utom Hidinge nya och Mullhyttans kyrka, 
har sitt ursprung i medeltiden, antingen i sig själva eller genom en 
föregångare. Kyrkobyggnaderna i Närke karaktäriseras av västliga torn från 
tidig medeltid vilket anses visa att privata initiativ legat bakom bygget av 
kyrkan. Kyrkorna i Knista och Edsberg är två av tre kända fall i Närke där det 
finns spår av särskilda kapell i tornet som kan ha använts för byggherren.

Knista kyrka anses vara länets äldsta daterade, kvarvarande kyrka och 
innehåller delar från 1123 – några av takstolarna påminner om de som finns i 
äldre stavkyrkor. Tångeråsa kyrka är från 1200-talet och är en av Sveriges få 
bevarade träkyrkor från medeltiden. Hidinge nya kyrka från 1869 utmärker 
sig som en av landets tidigare, nygotiska kyrkor, medan Hackvad kyrka är 
länets enda utpräglade jugendkyrka efter ombyggnad 1909. Mullhyttans 
kyrka byggdes 1927 och är Lekebergs yngsta, tidigare statskyrka. 

Riseberga nunnekloster grundades i slutet av 1100-talet och var ett av 
landets tolv cistersienserkloster. Klostret blev en maktfaktor och stor 
landägare; markerna hade donerats av rika personer och fanns i sex 
landskap som. I och med reformationen i början av 1500-talet drogs ägorna 
in, men nunnorna bodde kvar ytterligare några år. En brand 1546 ödelade 
klostret vars rester delvis användes som byggmaterial, bland annat för 
utbyggnaden av Edsbergs kyrka på 1600-talet. Idag återstår grundmurarna 
och kyrkans västra gavel.

Övergripande spår från skedet

Kyrkobyggnaderna och kristendomen som den största religionen i området

Byar och storgårdar
Sedan medeltiden är landet uppdelat i socknar, som förutom att ha hand om 
rent kyrkliga frågor, även kom att sköta om gemensamma åtaganden som 
fattigvård och skolor. Marken inom socknarna var främst uppdelade mellan 

Hälsingsåsens missionshus liknar flera andra 
frikyrkor i Lekebergslagen med spetsiga 
fönsteravslut och tre fönster i entréns gavel. 

Kinkhyttan Hagalund är ett bra exempel på en 
varsam tillbyggnad samtidigt som det 
fortfarande är tydligt vilka delar som är nya 
och inte.

Åbytorp Hagaberg byggdes troligen i början av 
1900-talet och påminner om en samtida villa i 
litet format.

Ramperna och körbanorna till denna ladugård 
vid Västra Göksvalla gjorde det möjligt att köra 
hela in hölass i huset.
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byar och större enskilda gårdar. Byarna omfattade normalt några gårdar som 
ofta låg samlade mycket nära varandra längs en bygata och bildade vad som 
kallas en radby. Åkermarken låg närmast byn och varje fält kunde vara 
uppdelade mellan gårdarna i flera, relativt smala bitar. Längre bort kunde 
byns utägor ligga – detta var den mer eller mindre obrukbara marken där 
nya gårdar och torp ibland etablerades. Skogsmark räknades länge som 
obrukbar och i vissa fall hade byarna på slätten skog ända uppe i Kilsbergen, 
på relativt långt avstånd ifrån byn.

Under medeltiden bodde de flesta i Lekeberg troligen främst i byar i 
områdets östra, jordbruksrika del. Under 1500-talet tycks bebyggelsen i 
Lekebergs västra del ha bestått av i huvudsak ensam- eller dubbelgårdar, 
men det förekom även byar kring hyttorna.

Utöver byarna bör det länge ha funnits storgårdar med större egna 
markområden. Under 1600-talet fanns ett tiotal adliga ägda säterier i 
Lekeberg varav hälften låg i Kräcklinge socken. Ägarna bodde inte 
nödvändigtvis på säterierna som istället kunde de drivas av en förvaltare 
eller arrendator. Lekeberga säteri var det enda som låg nära områdets 
västra, skogiga del. Riseberga klosters gamla position upprätthölls närmast 
av Riseberga säteri som i början av 1600-talet var en av de största gårdarna i 
Närke.

Trystorp är en annan tydlig storgård, som var prästgård på 1500-talet. 
Gården förlänades på 1600-talet åt den adliga släkten Falkenberg vilket 
ledde till att hela Tångeråsa socken lades under gårdens ägor! Under 1800-
talet började gårdens nya ägare odla upp nya åkermarker och ägna sig åt 
hästavel men man ägde även sågar, kvarnar samt tegelbruk. Först i början av 
1900-talet sålde man av mark till de första självägande bönderna i 
Tångeråsa.

Övergripande spår från skedet

Ännu relativt samlade bystrukturer vid exempelvis Frövi, Frösvi, Hallsberg, 
Mullersätter, Norra Folkavi, Norra Övratorp och Velanda

Områden med småbrukarbebyggelse vid exempelvis Klosteråsen, 
Ljungstorp, Nästorp, norr om Skärmartorp, söder om Södra Folkavi, 
Trossbogatan, Torget (norr om Göksvalla) och Östabacken

Storgårdar som Berga, Bärsta, Falkenå, Höjen, Lekeberga, Luggavi, Trystorp, 
Riseberga, Skoftesta, Torp och Väsby

Bergsbruket
Lekebergslagen var en av landets bergslager, ett område där särskilda bergs-
män hade statliga privilegier att driva bergsbruk. Lekebergslagen utgjorde 
också den sydligaste bergslagen i det sammanhängande område som kallas 
för just Bergslagen och som omfattar delar av Värmland, Närke, 
Västmanland, Dalarna och Gästrikland. Bergsbruket anses ha lett till att Berg-
slagens magrare jordar befolkades snabbare än vad annars skulle ha varit 
fallet.

Lekebergslagen berörde bland annat delar av socknarna Hidinge, Knista och 
Kvistbro – dessa socknar var delade i en landslag och en bergslag som 

Den höjda porten avslöjar att garaget för det 
lokala åkeriet vid Brohyttan 14 kom att 
användas för större bilar än när det byggdes.

Vid Brohyttan 7 finns ett bostadshus från 
mitten av 1900-talet med ljus fasad och 
spröjslösa fönster enligt funkisidealen.

Brotorp Bergsmansgården byggdes i början av 
1900-talet och fungerar idag som behandlings-
hem med utbyggnader i olika epoker.

Örebro läns lantmäns magasin vid stationen i 
Hidingebro låg strategiskt nära både järnvägen 
och landsvägen.
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tillhörde olika härader. Järnhanteringen i Lekebergslagen har medeltida 
rötter och i Lekeberg kan det totalt ha funnits 17 hyttor för framställning av 
järn, närmare 200 gruvhål för brytning av järnmalm och ett femtiotal 
kalkbrott av olika storlek.

Bergsmännen ägde den lokala hyttan tillsammans, men hade även jordbruk 
vid sidan av bergsbruket. För att framställa järn krävdes tillgång till 
strömmande vatten, kalk, järnmalm och stora mängder skog. Järnmalmen 
bröts länge med hjälp av tillmakning i öppna gruvor, där berget värmdes 
med eldar och blev lättbearbetat efter att man hällt vatten på det. Man bröt 
kalk som tillsattes i smältan för att lättare kunna skilja malmen och slaggen 
åt. På vårvintern högg man skog som under hösten kolades i kolmilor för att 
elda hyttan med. Materialet transporterades till hyttan på vintern, när 
slädarna gled lätt på snö och is. 

Jämfört med förberedelserna som krävdes, drevs arbetet i hyttan under en 
relativt kort men intensiv tid, från vårfloden då vattnets kraft var tillräcklig 
att driva blåsbälgarna och några veckor framåt. I Lekeberg fanns även två 
järnbruk för förädling av järnet – vid Lekeberga åren 1572-89 samt troligen 
även vid Kråkforsen vid Kvistbro kyrka från 1629. Under 1600-talets 
stormaktstid ökade antalet hyttor i Lekebergslagen men sen vände trenden 
långsamt nedåt. I början av 1800-talet återstod bara Klunkhyttan, Mullhyttan 
och Vekhyttan varav Vekhyttan överlevde längst och upphörde först 1903. 

Hyttor inom nuvarande Lekebergs kommuns gränser

Brohyttan, Dormhyttan, Gammelhyttan, Gilsåshyttan, Hällshyttan, 
Kinkhyttan, Klunkhyttan, Lekhyttan, Mullhyttan, Mårtenshyttan/Martinshyt-
tan, Nyhyttan, Ribbohyttan, Svenshyttan, Torhyttan, Vekhyttan, 
Velamshyttan samt eventuellt (Södra) Vissbohyttan.

Järntillverkningen hade stor betydelse för den svenska staten som grund för 
den dåtida krigsindustrin men även som exportvara och skatteinkomst. Fram 
till början av 1800-talet fanns malmtullar vid Lekhyttan och Hidinge i olika 
omgångar där man tog upp skatt för den malm som transporterades förbi.

Bergsmännen var en privilegierad grupp som slapp undan att bli utskrivna 
som soldater och inkomsterna från järnet måste ha varit ett välkommet eko-
nomiskt tillskott till de som var inblandade i produktionen.

Övergripande spår från skedet

Grunden för bebyggelsen i Lekebergslagen

Namn som slutar på »hyttan« (dock inte Fallhyttan) 

Järnmalmsgruvor som Hagabergsgruvorna, Sirsjögruvorna samt 
gruvområden öster och väster om Mullhyttan, kring Sixtorp-Gammelhyttan

Malmvägen

Limstensgruvor vid exempelvis Tryggeboda, Ängatorp och Öna

Hyttruiner vid Klunkhyttan, Vekhyttan och Velamshyttan

Slaggvarpar samt slaggsten som byggnadsmaterial

Skyltfönstren i det högra huset vid Hälsings-
åsen 3267 visar på dess roll som en av 
Lekebergs många lanthandlar.

Göksvalla Nybo är det närmaste en statarlänga 
man kommer i våra trakter och här bodde tro-
ligen lantarbetarna rätt modernt på sin tid.

Forsbergs slöjdfabrik vid Ribbohyttan 3231 var 
en liten träindustri där huset har kvar sin 
ursprungliga prägel.

Sågen vid Vekhyttan Strömsnäs 1 drevs av 
Lillåns vatten och står på en sockel av granit 
men stöds även av trästolpar.
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Skogen
Mer än hälften av Lekebergs yta utgörs idag av skog. Detta är särskilt tydligt i 
områdets västra halva som domineras av barrskog. I Lekebergs östra halva 
finns även större, samlade bestånd av ekar

Ur skogen fick man inte bara ved att värma husen med, bränna kalk och för 
tillmakning i gruvorna, här gick boskapen på bete och här fanns råmaterialet 
till allt från mindre redskap och stängsel till hela byggnader. När 
befolkningen ökade, kunde skogen röjas för att ge plats för ny bebyggelse. 
Under slutet av 1500-talet ska finnar ha etablerat sig i Lekeberg och odlat 
upp mark i skogen med hjälp av svedjebruk.

Skogsmark användes länge gemensamt, men ekar var in på 1800-talet statlig 
egendom såsom möjligt skeppsvirke. Före 1800-talet brukade skog betraktas 
som mer eller mindre värdelös i jordbruksrika trakter eftersom marken inte 
gick att odla något vidare. Så kan inte ha varit fallet i den skogrika 
Lekebergslagen där skogen var en förutsättning för att framställa järn. Både 
gruvorna och hyttorna slukade så mycket ved och träkol att Kilsbergen bit- 
och tidvis ska ha varit kalhugget. Ett geografiskt lexikon skrev vid mitten av 
1800-talet om Hidinge socken att »skogen är så i aftagande, att flera 
hemman ej kunna idka bergshandtering«. Även 1800-talets skiftesreformer 
ska ha gjort att intresset för virke från skogen ökade eftersom man då 
flyttade och reparerade många byggnader.

I Kilsbergens skogar fanns statligt ägda kronoallmänningar som mot avgift 
uppläts åt hyttor, gruvor och bruk som Villingsberg och Svartå. Delar av skog-
arna såldes under 1800-talet till bruken, men år 1924 köpte statliga 
Domänverket tillbaka Villingsbergs herrgård med bruk och markerna kom att 
kallas Villingsbergs kronopark. 

Fritidsresurs
Enligt allemansrätten är skogsmark i de flesta fall tillgänglig för allmänheten. 
I skogen kan man, till skillnad från exempelvis åkermark, röra sig relativt fritt 
och därför har den haft och har stor betydelse för friluftslivet. Skogen 
förknippas också med den mångtusenåriga traditionen att jaga och fiska.

År 1938 kom landets första semesterlag som gav rätt till två veckors betald 
semester. Strax efter det uppmärksammade en statlig utredning Kilsbergens 
möjligheter att bli en »riksallmänning« för semester- och friluftsändamål för 
bland annat tätorternas befolkning. Man kan ana att riksvägens 
transportmöjligheter och närheten till orterna Örebro och Karlskoga spelade 
stor roll.

Redan innan semesterlagen, lade dock Domänverket grunden för ett område 
med 78 tomter för fritidshus vid sjön Leken som även inkluderade tält- och 
badplats. Efter något decennium disponerades många av dessa hus av 
människor som var bosatta i tätorter som Karlskoga, Karlstad och Örebro. 
Med tiden tillkom även områden för fritidshus vid Hemsjöarna, Långvassen 
och Torhyttan.

På 1970-talet ansågs delar av Kilsbergen vara av nationellt intresse för 
friluftslivet och det fanns planer att även utnyttja området söder om E18 

När Vekhyttans gamla skola byggdes var 
hyttan livskraftig och byn var en av Lekebergs 
mest folkrika.

Hagabergruvorna är en del av Lekebergslagens 
större gruvområden, där man bröt malm fram 
till slutet av 1800-talet.

Limstensgruvorna norr om Tryggeboda är en 
av många platser där man tog kalksten för 
bergsbruket.

Fattigstugan vid Knista kyrka byggdes på 1700-
talet och är en av länets äldsta bevarade i sitt 
slag. Den var i bruk fram 1900-talets början.
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mer intensivt. Man föreslog badplatser, vandrings- och skidleder i området 
samt skidanläggningar med liftar, servering och övernattning vid bland annat 
Kungshall och området kring Trollkarlsklint och Sirsjöarna. Detta riksintresse 
försvann vid okänd tidpunkt men i skrivande stund finns det åter planer att 
Kilsbergen ska anses som riksintresse för friluftsliv. Medan området norr om 
E18 nu lyfts för sitt mer organiserade friluftsliv, betraktas området söder om 
vägen som värdefullt för sina »vildmarkskvaliteter«.

Övergripande spår från skedet

Skogen och dess infrastruktur i form av skogsvägar och skogvaktarbostäder

Skogens fornlämningar såsom kolbottnar och ruiner av byggnader

Häradsallmänningar

Skogen som resurs för naturupplevelser, rekreation, fritid, jakt och fiske

Områdena med fritidshus, badplatserna och vandringslederna

Svartån
Svartån är Närkes största vattendrag och tillhör Eskilstunaåns 
avrinningsområde som slutligen mynnar i Östersjön. Svartån anses börja i 
sjön Ölen, och gå via sjöarna Toften och Teen, för att återgå till å söder om 
Fröstorpsmossen. I äldre källor har ån även haft namnet Svartälven eller 
Trosaån. I Svartån mynnar flera andra vattendrag, såsom Mullån, Lillån, 
Lekhytteån och Knistaån. Svartån är både en viktig kraftkälla, översvämmare 
och avvattnare samt fungerar som en barriär i landskapet.

Bebyggelsen längs Svartåns flackare omgivningar har varit gles, troligen med 
tanke på risken för översvämningar och att marken tidvis har varit sank. På 
sträckan från Backa till Hidingebro bildar landskapet närmast ån vad som lik-
nar en flack dalgång, och där ligger bebyggelsen tätare.

Ortsnamnen Kvistbro, Brotorp och Hidingebro är förknippade med lägena för 
tidigare förmodade vadställen eller broar över Svartån. Under de senaste 
hundra åren har det funnits tre järnvägsbroar och ett tiotal vägbroar över 
Svartån, varav sju vägbroar ännu är öppna för allmän trafik. Broarna vid 
Labbåsen är de enda som inte ligger inom Svartåns mer tättbebyggda 
dalgång. Vid Svartåns biflöden har det funnits flera ytterligare vägbroar varav 
bron vid Hidinge nya kyrka från 1860-talet är den mest storslagna.

Broar över Svartån inom nuvarande Lekebergs kommun

Vägbroar: Hidingebro, Sällven-Göksvalla, Göksvalla-Öna, Brotorp, Gärkilen-
Klövlandet, Kälkesta-Västanby, Hässleby-Västanby, Gropens kvarn, Kvistbro 
kyrka, Backa och Labbåsen.

Järnvägsbroar: Hidingebro, Kvistbro-Gropen och Labbåsen.

Människan har länge använt kraften i det strömmande vattnet för sina 
behov och de historiska exemplen är många. I Svartån har det funnits flera 
vattendrivna kvarnar och sågar varav Backa anses ha medeltida ursprung 
under Riseberga kloster medan kvarnen i Gropen omnämns på 1600-talet 
och den i Hidingebro på 1500-talet.

Även i Svartåns biflöden fanns det verksamhet som behövde vattnet: 
hyttornas blåsbälgar, flera kvarnar och sågar i Mullhyttan, Vekhyttan, 

1980-talets villabyggande skedde normalt i 
tätorterna men Brånsta 1 tillhör ett undantag 
på landsbygden.

De äldsta kvarvarande byggnaderna i Lekeberg 
är Svenska kyrkans kyrkor. Knista kyrka är 
dessutom Närkes hittills äldsta daterade kyrka.

Vid Vekhyttan östra gården 3 finns detta 
transformatortorn av betonghålsten som 
vittnar om hur bygden fick elektricitet.

Huvudbyggnaden på Berga gård är byggd i 
empirstil och är en av Lekebergs många större 
gårdar.
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Lekhyttan, Skärmartorp och Nyhyttan; torvströfabriken vid Slästorp men 
även flera kraftstationer och snickerifabriker. 

Kvarnarna i dagens Hackvads Via låg utanför Svartåns flöde, men 
verksamheten här är känd sen medeltiden. På samma plats använde även 
sågverk och kraftverk den uppdämda kraften från Täljeån. Denna å började i 
Skarbysjön och tog sig via Mosjön och Kvismaresjöarna till Hjälmaren.

Övergripande spår från skedet

Svartåns sträckning, barriärverkan och de landskap som ån har bidragit till

Sågar, kvarnar och andra verksamheter med anknytning till vattnets kraft

Jordbruksreformer
Genom århundradena förändrades jordbruket sakta men säkert – man 
ändrade exempelvis växtföljder från två- till tresäde där en del av marken 
lämnades i träda och de övriga såddes. Åkermarken var dock fortfarande 
uppdelad i små tegar mellan gårdarna i byn.

Från 1700-talet började man försöka samla markägarnas marker i färre 
områden för att göra jordbruket effektivare. Det började med det så kallade 
storskiftet där varje markägare skulle få färre men större områden att bruka. 
År 1803 lanserades enskiftet vilket innebar att markägarna skulle få ett enda 
samlat markområde och år 1827 kom laga skiftet som syftade till att 
begränsa antalet markområden till högst tre. Bland Lantmäteriets scannade 
handlingar finns 198 skiften registrerade i Lekeberg, varav 24 storskiften 
under perioden 1765-1824, ett enskifte år 1822 samt 173 laga skiften under 
åren 1808-1928.

Under enskiftet och laga skiftet tvingades vissa gårdar flytta från den tidigare 
samlade bytomten, vilket gjorde att jordbrukarna fick närmare till sina 
marker, men å andra sidan förlorade man närheten till grannarna i byn. I 
samband med skiftena ska man ha anlagt många nya åkrar, stengärdsgårdar 
och vägar – i skogrika trakter fortsatte däremot trägärdsgårdar att vara 
vanliga.

Från 1800-talet började en del förmögna personer, som rika stadsbor, gods-
ägare och präster, investera pengar i jordbruk. Boktryckare Lindh i Örebro 
ägde exempelvis Trystorp medan en godsägare Johnsson under 1910-talet 
åtminstone hade storgårdarna Edsbergs Sanna, Falkenå, Hidinge gård, Löfsta 
och Riseberga i sin ägo. De större gårdarna ska ha legat i framkant när man 
försökte förbättra jordbrukets förutsättningar. Bland annat skaffade man 
nya redskap och prövade tidigt andra odlingsmetoder, täckdikade, odlade 
upp ängsmark och sådde vall. Hushållningssällskapet i Örebro ska ha bidragit 
med råd. Vid Riseberga gård tillverkade man exempelvis tegelrör för 
täckdikning, här fanns länets första mejeri och en tid också en 
lantbruksskola.

För att få ny åkermark sänkte man vattennivåerna i en del vattendrag och 
våtmarker. Det ledde bland annat till att hela Skarbysjön på gränsen mellan 
socknarna Hackvad och Hardemo försvann. Även Logsjön, Täljeån och kärr-
områden vid Kräcklinge och Granhammar påverkades av utdikningar.

Bakom gården Velamshyttan löper en mäktig 
flottningsränna i huggen granit avsedd för tim-
mertransporter.

Den vattenfyllda skiffergruvan i Kälkesta 
mynnar i Svartån där man även finner högar 
med bränd skiffer, så kallad rödfyr.

Jakt är urgammal mänsklig kultur som sällan 
lämnar tydliga spår efter sig. Här syns ett 
jakttorn och en jaktkoja norr om Malmvägen

Denna ängslada söder Vekhyttan Kullen har 
fått ett plåttak för att kunna leva vidare, vilket 
är en enkel men mycket effektiv åtgärd.
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Övergripande spår från skedet

Skiftade landskap med spridd bebyggelse och mark samlad i större enheter

Delvis mindre omfattande vattendrag och våtmarker

Storgårdar såsom Edsbergs Sanna, Gysta, Hidinge, Kils gård, Löfsta, 
Smedberga och Sällven

Vägar, järnväg och tänkt kanal
Närke har ett strategiskt läge mitt i det som kallas Mellansverige. De tre 
stora insjöarna Vänern, Vättern och Hjälmaren har hjälpt till att föra flera 
järnvägs- och vägsträckningar samman just här.

Transporter har genom historien i olika grad varit förutsättningen för en fun-
gerande handel och samhälle, medan gemene man förmodligen inte 
förflyttade sig längre sträckor i onödan. Före järnvägarna och biltrafiken, var 
transporter på land rätt besvärliga och tog lång tid i anspråk eftersom 
vägarna var smala och höll låg standard. Till fots tog man sig drygt en mil på 
två timmar och med häst i skritt gick det dubbelt så fort. De första tågen 
genom Lekeberg körde till en början inte fortare än 40 km/timme men det 
motsvarade ändå farten för en häst i galopp!

Vägar
Lekeberg berörs av det viktiga vägstråket Värmland-Närke-Stockholm. 
Letstigens sträckning söder om Kilsbergen anses vara den äldsta färdvägen 
mellan Värmland och Närke och motsvaras idag närmast av länsväg 204. 
Även Karlskogavägen över bergen har gamla anor och benämns idag E18. 
Dessa vägar räknades i slutet av 1800-talet som områdets enda landsvägar 
med större allmän betydelse. På 1840-talet beskrevs Letstigen som vägen 
mellan Örebro och Värmland medan Karlskogavägen kallades för vägen 
mellan Örebro och Karlskoga. Samtidigt tycktes »bergslagsvägen« längs 
Kilsbergens förkastning, genom Lekhyttan mot Nora vara viktig. Vid samma 
tid fanns flera andra namngivna vägar varav »Getaryggen« genom Edsberg 
var en.

Under 1600-talets stormaktstid förbättrades de större vägarna och fasta väg-
visare tillkom. Gästgiverier kunde erbjuda nya hästar, mat och husrum för 
resenärer – i Lekeberg fanns gästgiverier vid Edsbergs Sanna längs Letstigen 
samt vid Lekhyttan och Lanna längs Karlskogavägen.

Tyngre transporter av ex¬empelvis malm skedde normalt då marken eller 
sjöarna var frusna och slädar kunde glida lätt. När järnvägar blev vanliga 
satsade man generellt mindre resurser på vägunderhåll och gästgiverierna 
lades med tiden ned eller ersattes av hotell. Gästgivaren vid Edsbergs Sanna 
flyttade exempelvis verk¬samheten till det nya järnvägshotellet vid Fjugesta 
station.

Före bilismens genombrott följde vägarna ofta landskapet och drogs inte 
gärna över odlingsbar jord. Vägarna kunde gå på torrare förhöjningar som 
rullstensåsar eller i skogsbryn. Eftersom farterna var låga gjorde det inte så 
mycket att vägarna slingrade sig fram mellan fälten. Under 1800-talets 
jordbruksskiften anlades många nya vägar till de gårdar som flyttades ut från 
byarna och dessa vägar kunde ibland gå spikrakt genom landskapet.

Bostadshuset vid Södra Folkavi Hökholmen var 
förmodligen tidigare en självägande bondes 
parstuga i två våningar.

Sixtorps skola lades ned på 1950-talet men har 
kvar sin karaktär med skolhus, uthus och 
jordkällare.

Bergavallens idrottsplats i Fjugesta anlades på 
1930-talet och omfattar omklädningsrum, fot-
bollsplaner och löparbanor med rödfyr.

Denna byggnad vid Bertilstorp inrymde 
tidigare en såg. Vid stenen ligger ett svänghjul i 
gjutjärn som kan ha använts här.
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Fram till det att skötseln av vägnätet förstatligades år 1944, var markägarna 
ansvariga för vägunderhållet och gränserna mellan skötselsträckorna kunde 
markeras med så kallade väghållningsstenar. Under 1900-talet ökade 
vägtrafiken, vilket märktes särskilt efter andra världskrigets slut. Bilen blev 
allmän egendom eftersom bilens rörlighet och frihet attraherade många. 
Med bilismen höjdes kraven på framkomliga vägar och äldre vägsträckningar 
rätades, breddades och belades med hårdare material. Några exempel följer.

− Före 1940 gick E18 via Lekhyttan och Hidinge nya kyrka till Lanna. Därefter 
drogs vägen rakt österut från Lekhyttan, norr om samma kyrka till Lanna och 
belades med betong på 1950-talet. I början av 2000-talet flyttades vägen 
ytterligare en bit norrut och blev motorväg.

− Letstigens sträckning Svartå-Bäcklunda rätades på 1930-talet som 
nödhjälpsarbete (så kallat AK-arbete) där arbetslösa från när och fjärran 
kunde få arbete mot låg ersättning. Vägen Bäcklunda-Fjugesta rätades och 
asfalterades under tio års tid från mitten av 1950-talet. Vid mitten av 1970-
talet byggdes en ny vägsträcka från Fjugesta som anslöt till E18 vid Lanna.

Förutom dessa större projekt byggdes en hel del nya skogsvägar i Kilsbergen 
på 1920-30-talen med statligt stöd.

Siffran 1 visar Letstigen på 1870-talet och nr 2 markerar det parti som rätades 
som s.k. AK-arbete. Vid siffran 3 syns 1970-talets nya del av väg 204. 
Karlskogavägens äldre sträckning syns vid nr 4, 1940-talets version vid nr 5 och 
dagens E18 är nr 6. Väg 7 är »Getaryggen«, nr 8 den troliga »Bergslagsvägen« 
med anslutningar och nr 9 är vägen Kumla. Nr 10 är Svartåbanan med stationer 
och hållplatser som fyrkanter. De halvfyllda cirklarna visar broar över Svartån.

Bostadshuset på Södra Folkavi Backafall är ett 
typiskt 1970-talshus i suterräng och 
längsgående balkong.

Den lilla enkelstugan vid Vekhyttan Lindfallet 
3304 har krysspröjs i de övre fönstren på 
långsidorna.

Husen på Porsgatan 12 och 14 i Fjugesta ligger 
i ett område med hus från 1970-talet där 
fasadtegel och mörkbrunt trä är vanliga inslag.

Landsåsen Södra gården är en gård med 
ålderdomlig gårdsbild med byggnader på tre 
sidor nära Letstigens gamla sträckning.
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Svea kanal
Sedan 1500-talet har det funnits planer på att bygga en kanal genom Närke 
som med hjälp av befintliga sjöar skulle förena Stockholm och Göteborg. 
Projektet gick tidvis under namnet Svea kanal och en statlig utredning så 
sent som på 1920-talet ställde sig inte helt negativ till bygget av denna kanal, 
som skulle få två slussar inom Lekeberg.

Järnvägen
Redan vid mitten av 1800-talet fanns planer på att dra järnväg genom västra 
Närke, men då som del i förbindelsen mellan landets två största städer 
Stockholm och Göteborg. Projektet slutfördes inte, men istället byggdes Öre-
bro-Svartå järnväg som var klar år 1897 och som kom att kallas Svartåbanan 
eller »Svartåmärra«. Banan byggdes bland annat med tanke på kalkstenen i 
området samt rika tillgång på jordbruk och skogar. Järnvägen ägdes och till-
kom från början på initiativ av lokala intressenter, men den hamnade i statlig 
ägo år 1907.

Banan gjorde att folk och varor kunde transporteras snabbare och enklare än 
förut. Stationen eller hållplatsen kan i många fall sägas ha tagit över kyrkans 
roll som offentlig mötesplats. Efter andra världskriget ökade biltrafiken 
kraftigt på bekostnad av järnvägens betydelse. Tågtrafiken lades slutligen 
ned 1985 och banan revs i början av 1990-talet.

Särskilt runt stationerna i Fjugesta, Gropen och Kvistbro uppstod med tiden 
tydliga stationssamhällen. Fjugesta station lades rätt nära tingsplatsen Eds-
bergs Sanna och den viktiga vägen Letstigen, men man tänkte säkert även på 
de stora gårdarna Berga, Gysta, Kil, Löfsta och Riseberga som låg i närheten. 
I Hidingebro, Gropen, Kvistbro och Mullhyttemo lades stationen nära redan 
befintliga industrier, medan Lannabruk och Dormen byggdes på grund av 
stenindustrin respektive tänkta timmertransporter. Ingvaldstorp och 
Fjugesta grusgrop användes för lastning av torv respektive grus. Brånsta, 
Bälsåsby, Hemsjöstrand och Ängslätten tillkom i huvudsak för 
persontransporter.

Lekeberg berörs även direkt av en liten del av den så kallade 
Värmlandsbanan där sträckan mellan Laxå och Kristinehamn öppnades år 
1866. Det har inte funnits några stationer eller hållplatser inom Lekebergs 
gränser längs denna järnväg, men banan måste ha påverkat delar av 
Lekeberg genom exempelvis stationerna i Hasselfors och Svartå.

Övergripande spår från skedet

Vägstrukturen med tyngdpunkt på stråken Karlskogavägen och Letstigen

Fornlämningar i form av exempelvis milstenar och väghållningsstenar

Banvallen, byggnader och anläggningar efter Svartåbanan

Industrialisering
1800-talet var en händelserik tid i Sveriges och Lekebergs historia – 
industrialiseringen drog igång, flera statliga regleringar förändrades och 
folkmängden ökade trots att många valde att lämna landet för ett nytt liv 
utomlands. Århundradet blev på många sätt en brytningstid där det gamla 

Parken och cykelvägen i Esplanadens fortsättn-
ing norrut i Fjugesta är uttryck för 1900-talets 
senare stadsplanering.

Vy över odlingslandskapet vid Svartåns 
dalgång från Västanby mot Hässleby och 
Edsbergs Sanna.

Längs Egnahemsgatan i Fjugesta finns hus som 
tycks vara byggda av stående element av lätt-
betong.

Villan på Trädgårdsgatan 24 i Fjugesta har fa-
sader av tegel och mexisten, sammanbyggt 
garage och glasbetongmosaik bredvid entrén.
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bondesamhällets självhushåll allt mer gick över i industrisamhällets 
handelsekonomi. 

Som redan nämnts började jordbruket förändras under 1800-talet och bergs-
bruket var på nergång. Bergsbruket, kvarnarna och stenhanteringen beskrivs 
i separata avsnitt. År 1840 arbetade 87 procent av befolkningen i Örebro län 
inom jordbrukssektorn och 100 år senare bara 28 procent. Under denna tid 
hade många sökt sig till arbete vid industrierna i tätorterna.

Före 1800-talets mitt skulle all handel ske i städerna och hantverket på 
landsbygden begränsades kraftigt av skråväsendet eller av kommunala 
beslut. År 1846 tilläts handelsbodar som låg tillräckligt långt från städerna 
och 1864 infördes full näringsfrihet i hela landet. Besluten innebar starten 
för det som kan liknas vid en tradition med mindre industriföretag i Lekeberg 
och som går ända fram till våra dagar.

Vid sidan av bergsbruket hörde de vattendrivna kvarnarna till de tidigare in-
dustrierna i området och det strömmande vattnets kraft tycks ha utgjort en 
viktig faktor för kommande näringsverksamheter. Redan på 1800-talet fanns 
en rätt omfattande verksamhet i Mullhyttan med vadmalsstamp, garveri, 
färgeri, kvarnar, sågar och tegelbruk i anslutning till Mullån. I Gropen fanns 
såg och tegelbruk, Västanby hade ett oljebruk och vid mitten av 1800-talet 
ska det ha funnits färgeri och stamp vid Götabro. Bärsta gård ska ha haft en 
vinddriven såg!

Järnvägens tillkomst satte ytterligare fart på industrialiseringen. Industrierna 
var inte alltid särskilt stora, men det vägdes upp av antalet. Man använde 
naturens förutsättningar och gjorde tegel av leran, bröt torv på mossen, 
högg sten till husbyggen, sålde jordens produkter till staden och bearbetade 
träden till snickeriprodukter. Just träindustrin har varit förhållandevis stor i 
Lekeberg och snickerifabrikerna, hyvlerierna och sågarna blev med tiden rätt 
många. Här fanns även bland annat mekaniska verkstäder, väsk- och skofab-
riker, mälteri och bryggeri.

I slutet av 1800-talet började man bryta torv ur mossarna i Lekeberg för att 
använda för att strö under djuren i ladugårdarna och stallen, som 
jordförbättring och som bränsle. Stockås torvströfabrik bör ha varit den 
största i Lekeberg med egen elektrifierad järnväg till Mullhyttan. 
Torvbrytning fanns även vid Brotorp, Fjugesta, Hinderstorp, Ingvaldstorp, 
Orremossen, Slästorp och Västanås.

Den lokala industrins produkter kunde inte enbart avsättas i Lekeberg, utan 
såldes runt om i landet och i vissa fall även ute i världen. Möbelföretaget 
Klaessons måste vara det mest framgångsrika moderna exemplet där deras 
skapelser spreds till väntsalar, ambassader runt om i världen men även 
nådde Saddam Husseins Irak. Walters verkstäders dressiner ska ha rullat på 
såväl svenska som utländska järnvägsspår, medan hyttvärmare från Hässelby 
har nått truckar över hela Europa och rullgardiner från Fjugesta har 
exporterats ända till Australien.

Övergripande spår från skedet

Stora delar av bebyggelsen i Fjugesta, Lanna och Mullhyttan

De bleknade fasaderna på byggnaden vid 
Saltorp Grindstorp 2 påminner om den tid då 
en stor del av husen inte var rödfärgade.

Västra Långgatan 22 i Fjugesta bör vara från 
1950-talet med vidbyggt garage, perspektiv-
fönster och nätt balkong på gaveln.

Västra Långgatan 21 i Fjugesta med sitt brutna 
tälttak och jugendfönster kan ha byggts under 
1910-20-talen.

Det välskötta dasset vid Gysta Lövsta gård har 
dörrar och takventil med snedställda spjälor för 
god luftväxling.
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Många affärs- och industrilokaler

Folkbildning
År 1842 blev det obligatoriskt för varje socken att ha en egen folkskola inom 
sina gränser. Till en början flyttade lärarna runt och bedrev undervisningen 
på olika platser, men senare byggdes fasta skolbyggnader för ändamålet. År 
1863 skildes socknarnas kyrkliga och världsliga uppgifter åt. 

De nybildade kommunerna tog bland annat hand om fattigvården, medan 
kyrkan ansvarade för skolorna långt in på 1900-talet. Vid alla kyrkor utom 
Hidinge nya, byggdes det med tiden skolor, vilket förstärkte kyrkans gamla 
roll som socknens centrum.

Fasta skolor inom nuvarande Lekebergs kommun

Skolor vid kyrkorna i Edsberg, Hackvad, Hidinge gamla, Knista, Kvistbro, 
Kräcklinge och Tångeråsa.

Skolor vid Baggetorp, Binninge, Bäcklunda, Edsbergs Sörby, Fjugesta (3 sepa-
rata skolor), Guntjugan, Hackvads Via, Hälsingsåsen, Kräcklinge Sörby, Rise-
berga/Brännebacken/Kvisserud, Lekhyttan, Linneberg, Lundby, Mullhyttan 
(2 skolor), Sixtorp, Svenshyttan, Vekhyttan (2 skolor) och Vretalund.

När allt fler människor kunde läsa, ökade medvetenheten om de problem 
som fanns i det nya samhället. Krafterna samlades i föreningar som 
tillsammans har kallats »folkrörelsen«. Dessa föreningar var inte bara viktiga 
mötesplatser, deras ordnade struktur anses också ha hjälpt till att 
demokratisera samhället. En del av föreningarna uppförde egna 
samlingslokaler med huvudsakligt stöd av sina medlemmar.

Som en reaktion på Svenska kyrkans dominans, uppstod ny kyrklig väckelse i 
Sverige och i Lekeberg som delvis hade internationella rötter. År 1858 blev 
det tillåtet att hålla religiösa sammankomster utan närvaro av präst och 
många frikyrkliga församlingar bildades. Sedan dess har frikyrkorörelsen 
varit stark i Lekeberg och det har funnits ett tjugotal frikyrkobyggnader. År 
1971 motsvarade medlemsantalet nästan elva procent av invånarantalet i 
Lekeberg och idag har de sex kvarvarande frikyrkorna över 300 medlemmar.

I Lekeberg utmärker sig roparerörelsen i Kvistbro socken år 1843, 
Hedengrens mycket tidiga bönhus på Riseberga från 1855, missionsskolan 
vid Götabro och den sedan år 1887 återkommande Torpkonferensen i ett 
nationellt perspektiv.

Under slutet av 1800-talet reagerade allt fler mot alkoholens skadliga 
verkningar, och flera nykterhetsföreningar grundades i Lekeberg. Man ska 
bland annat ha försökt att köpa in och lägga ned serveringen av alkohol vid 
krogen vid Edsbergs Sanna men utan att lyckas.

Arbetar- och fackföreningsrörelsen tycks inte ha varit lika stark i Lekeberg. 
Vid mitten av 1900-talet nämns åtta fackförbund inom branscherna trä- och 
stenindustri, grov- och fabriksarbete samt lantarbete som hade sin 
huvudsakliga tyngdpunkt i kommunerna Hidinge och Knista. Den kooperativa 
konsumrörelsen etablerades i Fjugesta 1915 och följdes därefter av affärer i 
Mullhyttan, Lanna och Dormen.

Öster om Gysta Lövsta gård kan man följa Let-
stigens gamla slingrande sträckning en bit på 
väg mot Vintrosa Sanna.

Lägenhetshuset vid Hagagatan 11 i Fjugesta 
ser ut som en rest av ett i övrigt rivet stads-
kvarter, men det har alltid stått ensamt.

Snickerifabriken på Bergsgatan 7 i Fjugesta är 
byggd i trä med tättspröjsade fönster under de 
första decennierna på 1900-talet.

Villan på Västra Långgatan 14 i Fjugesta är 
som ett litet jugendslott med torn och fint 
spröjsade övre fönsterbågar.
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Skytterörelsen har sitt ursprung i 1800-talet men de första rena 
idrottsföreningarna i Lekeberg uppstod under 1900-talet med Fjugesta IF 
som föregångare. Dessa föreningar anlade flera egna skyttebanor och 
idrottsplatser. Från år 1939 fanns en golfbana i Lanna. Västernärkes 
hembygdsförening blev år 1929 den första hembygdsföreningen i Lekeberg. 
Idag finns det en handfull liknande organisationer i Lekeberg som äger 
anläggningar med mer eller mindre autentiska byggnader.

Övergripande spår från skedet

Förhållandevis stark frikyrkorörelse och svag arbetarrörelse

Folkrörelsens samlingslokaler och idrottsplatser

Kalksten och skiffer
Lanna ligger i södra delen av ett område med kalksten och skiffer i marken, 
som är ungefär en mil långt och som mest är cirka tre kilometer brett. 
Kalksten har länge använts som byggmaterial i form av huggen sten men 
senare även som mer arbetad, dekorativ sten. Vid mitten av 1800-talet 
började man bryta kalk i större skala i Lanna och det fanns flera 
stenhuggerier och -hyvlerier varav det sista stenhuggeriet lades ned 1960.

Kalkstenen och skiffern bröts i öppna dagbrott och bland annat användes 
smalspåriga järnvägar för transporterna av material till bearbetningen, och 
av färdiga produkter till Svartåbanan för omlastning och vidare befordran ut i 
landet.

Fram till 1930-talet brände man även kalksten i särskilda kalkugnar. Den 
brända stenen »släcktes« sedan med exempelvis vatten så att den föll 
sönder –materialet kunde sedan användas till murbruk eller som 
jordförbättringsmedel. Först eldades ugnarna med ved, men senare även 
med skiffer som innehöll brännbara oljeämnen. Kalkbränning har också 
förekommit vid Kälkesta och Gärkilen.

Under åren 1917-1920 försökte man utvinna skifferolja i Lanna men utan till-
räckligt gott resultat. Istället byggdes en cementfabrik som under åren 1932-
1966 blev en betydelsefull arbetsplats i området kring Lanna. 

Övergripande spår från skedet

Bebyggelsen i Lanna

Dagbrott och stenskrothögar

Kalksten som byggnadsmaterial

Framväxten av dagens samhälle
1800-talets expansiva skede gick över i 1900-talet och ett samhälle likt det 
vid ser idag började formas. Lekeberg fick nu sina första samhällen vid sidan 
av de gamla byarna. Lekebergs kommun är inte en enhetlig historisk 
organisation, utan har sitt ursprung i sju kommuner som bildades ur de 
kyrkliga socknarna år 1863.

Kommunerna skulle med tiden sköta allt fler gemensamma uppgifter och de 
ansågs vid mitten av 1900-talet ha en för liten befolkning för detta ansvar. År 
1952 skapades därför två större kommunblock som omfattade de största 

Bangatan 10 i Fjugesta byggdes på 2000-talet i 
fyra våningar som kombinerat lägenhetshus 
och lokaler.

Uthuset vid Södra Folkavi 5238 är en låg, 
timrad byggnad med tillhörande dass vid ena 
gaveln.

Kyrkans hus vid Storgatan 28 i Fjugesta 
byggdes som ett 1920-talsklassicistiskt 
bankhus och har vissa likheter med ett bankhus 
i Kumla.

Slästorp 3167 är ett småbrukarställe från tidigt 
1900-tal med hyvlad panel och höga spröjsade 
fönster.
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delarna av västra Närke – Lekeberg och Svartå. Staten var dock ännu inte 
riktigt nöjd och år 1971 gick Lekeberg upp den nya i storkommunen Örebro. 

År 1983 blev Lekeberg en särskild kommundel inom Örebro, med ansvar för 
skola, socialtjänst, kultur, fritid, barn- och äldreomsorg. I slutet av 1980-talet 
väcktes förslag om att bilda en egen kommun av Lekeberg.

Förespråkarna såg exempelvis möjligheter till ökat lokalt självstyre, medan 
motståndarna bland annat var rädda för ökade kostnader i en mindre 
organisation. Efter en intensiv lokal debatt och en rådgivande 
folkomröstning som lämnat ett klart ja, bildades den nya Lekebergs kommun 
år 1995. 

Ett planerat samhälle
Sedan medeltiden var städerna centrum för handel och hantverk och där 
gällde tidvis andra lagar än på landsbygden. Staden kunde även ha en mer 
planerad gatustruktur och från 1870-talet fanns särskilda regler för 
städernas hälsovård, brandsäkerhet och byggande. 

I närheten av Fjugesta stationshus uppstod det rätt snart bebyggelse i sådan 
omfattning att man började planera för ett mer ordnat samhälle. År 1906 
bildades Fjugesta municipalsamhälle, som var en avgränsad del av Knista 
kommun, där bland annat stadens regler kring byggande skulle gälla. Här 
lade man ut tänkta gator i ett rutnätsmönster som i huvudsak utgick från 
järnvägens riktning. Fjugesta blev därmed Lekebergs första 
samhällsplanerade område. På tidiga vykort stavades ortens namn ibland 
»Fjugestad«.

Kartan visar de kommuner som fanns i västra Närke före 1952 års 
kommunreform. Eds = Edsberg, Fju = Fjugesta, Hac = Hackvad, Hid = Hidinge, Kni 
= Knista, Krä = Kräcklinge, Kvi = Kvistbro och Tån = Tångeråsa.
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Mellan åren 1943 och 1952 var även Mullhyttan municipalsamhälle. Här 
tycks dock intresset för den särskilda samhällsbildningen ha varit mycket 
svalt, och polis ska ha kallat till förhör eftersom man misstänkte att någon 
eller några aktivt motarbetade municipalsamhället.

På 1930- och 40-talen började man försöka styra samhällsutvecklingen i 
Mullhyttan, Lekhyttan, Hidinge, Lanna och Hidingebro samt området med 
tänkta fritidshus vid Leken med planer. Under 1950- och 60-talen fortsatte 
man med att reglera bebyggelsen kring järnvägsstationerna samt 
fritidshusområdena vid bland annat Hemsjön och Multen. Sedan 1970-talet 
verkar all samhällsplanering i Lekeberg, med bara några få undantag, ha 
berört antingen Fjugesta eller Lanna.

Det förekom även rent privata initiativ till att aktivt försöka bilda nya 
samhällen. Omkring sekelskiftet 1900 såg en grosshandlare och en 
godsägare, troligen oberoende av varandra, till att tomtmark styckades av 
för att bebyggelse skulle uppstå vid järnvägsstationerna Hidingebro 
respektive Kvistbro.

Omhändertagande
Under 1900-talet ökade den gemensamma sociala omsorgen i samhället. De 
gamla fattighusen blev lokala ålderdomshem, som på 1960-talet ersattes av 
nya centrala ålderdomshem i Fjugesta och Mullhyttan. Under 1900-talets 
första hälft var Västanås en kommunal fattiggård där de boende förväntades 
delta i arbetet vid gårdens jordbruk och torvmosse. På 1960-talet började en 
gemensam barnomsorg ta form med barnstugor och lekskolor i provisoriska 
lokaler. Vid mitten av 1970-talet blev Tummeliten i Fjugesta det första för 
ändamålet uppförda daghemmet i Lekeberg. Sedan dess har flera förskolor 
byggts i tätorterna medan man på landsbygden tidvis har kunnat använda sig 
av dagbarnvårdare i privata hem.

Sedan mitten av 1800-talet har traktens läkare huserat i närheten av 
Edsbergs Sanna vid Fjugesta. År 1960 öppnade Fjugesta sjukhem med plats 
för en särskild läkarmottagning, som senare byggdes ut på 1980-talet. På 
1940-talet inrättades en distriktssköterskemottagning i en villa i Mullhyttan. 
Bredablick i Fjugesta har tidvis använts som BB, barnhem och 
barnsköterskeskola för att slutligen fungera som ett specialålderdomshem 
innan det byggdes om till frikyrka på 1990-talet. Sedan 1930-talet har 
Brotorps gård använts som behandlingshem för kvinnor med skilda problem, 
medan redan nämnda Västanås gård en tid huserade ungdomar med 
narkotikaproblem.

Växande
År 1905 började kraftstationerna i Svartån vid Gropen och Backa kunna leve-
rera el till bygden, och flera andra anläggningar följde dem med tiden. 
Vatten- och avloppsanläggningar började byggas ut under första halvan av 
1900-talet och då i första hand inom tätorterna. I början av 1960-talet var 
rinnande vatten och avlopp inne i husen ännu inte en självklarhet i alla hem.

Vid sidan av lanthandlarna byggdes flera affärshus i trakten, främst i Fjugesta 
och Mullhyttan, varav några av fick rätt ansenliga volymer i förhållande till 
övrig bebyggelse. År 1913 ersattes det gamla tingshuset vid Edsbergs Sanna 

Sjukhemmet i Fjugesta var en av 1960-talets 
offentliga byggnader i området som 
koncentrerades till tätorterna.

Järnvägsstationen och -hotellet vid Storgatan i 
Fjugesta byggdes i slutet av 1800-talet och till-
hörde de första husen i dagens Fjugesta. 

Friluftsbadet Sannabadet i Fjugesta stod klart 
strax innan Lekebergs kommun gick upp i Öre-
bro kommun år 1971.

Delar av Lekebergskyrkans lokaler vid 
Kyrkvägen i Fjugesta har även fungerat som 
vårdskola, mödrahem och särskilt boende 
tidigare.

Nuvarande Edsbergs Sanna byggdes i början av 
1900-talet. Innan dess låg ett gästgiveri och 
traktens tingshus här.

På 1960-talet blev ICA vid Fjugesta Letstig 25 
Lekebergs första moderna snabbköp som med 
tiden kom att ersätta flera mindre mataffärer.

Dessa fasta marknadsstånd används 
visserligen inte längre, men får symbolisera 
den årligen återkommande Sannamarken i 
Fjugesta.

Det kombinerade affärs- och bostadshuset på 
Storgatan 20 i Fjugesta byggdes i början av 
1900-talet med affärslokalerna i gatuplanet.
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av en imponerande byggnad i två fulla våningar som låg något närmare 
Fjugesta.

Under första halva av 1900-talet kunde staten bevilja mindre bemedlade 
människor så kallade egnahemslån för att skaffa egen bostad eller eget 
jordbruk. Tanken var ursprungligen bland annat att förhindra emigrationen 
men även att höja den allmänna levnadsstandarden. I slutet av 1940-talet 
hade mer än 100 jordbrukslån beviljats inom Kvistbro kommun medan 
Hidinge kommun hamnade inom spannet 50-100 lån. I Kvistbro kommun 
sägs »relativt många« rena egnahemslån ha godkänts och några få 
arbetarsmåbrukslån gavs i Edsbergs kommun.

Under 1900-talet fortsatte jordbruket rationaliseras och dragdjuren började 
allt mer ersättas av traktorer och skördetröskor. Antalet gårdar minskade, 
men de som fanns kvar blev desto större och specialiserade sig på färre upp-
gifter. För att få bättre villkor i branschen organiserade sig jordbrukarna i 
bland annat föregångarna till Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Man bildade 
också kooperativa lantmannaföreningar som hade lokaler nära järnvägen i 
Fjugesta, Hidingebro och Kvistbro samt i Hackvads Via.

Ännu vid mitten av 1900-talet var jord- och skogsbruket en mycket viktig 
näring i Lekeberg. I Tångeråsa livnärde sig 90 procent av befolkningen av vad 
jorden gav och i Kräcklinge, Edsberg och Hackvad var motsvarande siffra 70 
procent. Befolkningen i Hidinge och Kvistbro befolkningar var till hälften 
jordbrukare medan Knistas industri och hantverk stod för drygt 40 procent 
av arbetskraften och jordbruket för något mer än en tredjedel. År 2012 hade 
bara 11 procent sitt arbete inom denna näringsgren i Lekeberg.

År 1944 började delar av Villingsbergs kronopark att användas som militärt 
skjutfält och all civil bebyggelse ska vara riven inom området. Under andra 
världskriget slogs en militär bevakningsring runt krigsindustrin i Bofors för att 
undvika eventuella angrepp. I Lekeberg fanns fyra luftbevakningsstationer, 
varav tre förlades till Kilsbergens höjder. Vid stationen Ribboda i Vekhyttan 
användes kvinnliga luftbevakare för första gången i Sverige. Under 1900-
talet fanns det flera civila och militära lager i Lekeberg i händelse av krig, 
bland annat vid Trystorp, Kvistbro station, i Kvistbroskogen och vid Stockås.

 

Edsbergs kn 
1863-1951 

Hackvad kn 
1863-1951 

Hidinge kn 
1863-1951 

Kräcklinge kn 
1863-1951 

Tångeråsa kn 
1863-1951 

Knista kn 
1863-1951 

Viby kn 
1952-1964 

 

Kvistbro kn 
1863-1951 

Mullhyttan mp 
1943-1952 

Svartå kn 
1952-1966 

Lekeberg kn 
1952-1970 

Örebro kn 
1971- 

Lekeberg kn 
1995- 

Degerfors kn 
1863- 

K 

Fjugesta mp 
1906-1962 

Hallsberg kn 
T 

Bilden visar ursprunget för Lekebergs kommun från 1863 tills idag. Bokstaven T i 
en romb markerar att den tidigare kommunen Tångeråsa gick upp i Lekeberg 
1967 efter att ha varit en del av Hallsbergs kommun åren 1965-1966. Bokstaven 
K står för att största delen av f.d. Kvistbro kommun år 1967 gick upp i Lekeberg. I 
princip alla kommunförändringar orsakade livliga lokala diskussioner och det 
fanns många förslag på hur gränserna skulle dras.
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Koncentrerad verksamhet
Under slutet av 1800-talet ökade inflyttningen till tätorterna i Sverige kraftigt 
och från 1930-talet bodde mindre än halva landets befolkning på 
landsbygden. Industrisamhället erbjöd till en början en service som var 
jämnare utspridd med arbetsplatser och affärer på många platser i Lekeberg. 
Från 1900-talets andra hälft koncentrerades verksamheterna allt mer till 
tätorterna, delvis på grund av den ökade rörlighet som biltrafiken har 
erbjudit.

Som exempel ska det ha funnits 38 mataffärer i Lekeberg år 1950 och idag är 
de bara tre. År 1950 fanns det tolv så kallade postanstalter här och idag är 
postombuden två. Före 1900-talets mitt fanns det ett tjugotal lokala skolor i 
Lekeberg – eleverna flyttades successivt över till nya skolor i Hidinge 1951, 
Mullhyttan 1958 samt i Fjugesta 1962. Man ansåg att centralskolorna skulle 
ge bättre undervisning då lärarna nu bara behövde ha hand om en årskull åt 
gången. Vid mitten av 1970-talet var Lekebergsskolan Örebro kommuns 
enda högstadieskolan på landsbygden.

Efter andra världskriget rådde allmän bostadsbrist i Sverige vilket ledde till 
att man började bygga hyreshus i större skala i landet. I Lekeberg tycks de 
första renodlade flerbostadshusen ha uppförts i början av 1950-talet. Till de 
tidigaste exemplen hörde de särskilda hyreshus för äldre som kallades 
pensionärshem och som byggdes i Fjugesta, Mullhyttan och Skärmartorp.

Under de kommande decennierna byggdes hyreshus främst i Fjugesta men 
även i viss omfattning i Mullhyttan, där ett kombinerat hus med bostäder, 
brandstation, samlings- och affärslokaler stod klart år 1951. Stiftelsen 
Lekebergshus verkade under åren 1962-1970 och färdigställde 180 
lägenheter. I Fjugesta byggde man under 1960-talet vattentorn, två för tiden 
moderna snabbköp samt utomhusbadet Sannabadet i Fjugesta. 

På 1960-talet uppstod tanken att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. Det 
så kallade miljonprogrammet förknippas främst med höghus i förorter, men 
en stor andel av det som byggdes fram till mitten av 1970-talet var lägre 
hyreshus och villor. Under denna era byggdes bland annat småskaliga 
hyreshus i kvarteret Tallen i Fjugesta och vid Furugården i Mullhyttan. 
Villakvarteren i norra Fjugesta utvidgades och längs delar av Carlsforsvägen i 
Mullhyttan och vid Norrhagevägen i Lanna byggdes också en del hus. Under 
1970-talet tillkom även industriområdena i utkanterna av Fjugesta dit bland 
annat möbelföretaget Klaessons flyttade.

I Örebros kommunplan för bland annat Lekeberg från år 1974 meddelades 
att det översiktliga målet för området var att »motverka 
befolkningsminskningen«. Fjugesta sågs då som en ort med förhållandevis 
väl utbyggd service dit man flyttade in från omgivande landsbygd.

Under 1980-talet byggdes några områden med hyreshus i Fjugesta och i 
början av 1990-talet byggde flera gruppboenden på samma ort. Strax efter 
att Lekeberg åter blev egen kommun, ersattes den ödelagda bangården i 
Fjugesta av ett torg med nya affärshus.

Tummelitens förskola på Östra Långgatan 26-
28 i Fjugesta är nuvarande Lekebergs 
kommuns äldsta ursprungliga 
förskolebyggnad.

Denna mustiga villa på Vallgatan 15 i Fjugesta 
byggdes i början av 1900-talet med rusticerade 
hörnkedjor och markerade takfotstassar.

Tingshuset på Vallgatan 15 i Fjugesta från 
1913 ger ett mäktigt intryck som förstärks av 
ekarna längs Fjugesta Letstig.

Östra Långgatan 10-12 i Fjugesta i kvarteret 
Borgmästaren var ett av Stiftelsen Lekebergs-
hus första lägenhetshus.

Kräcklinge kyrka med separat gravkor. Kyrkans 
torn revs på 1700-talet och ersattes med en 
klockstapel.

Denna sommarstuga på Sjökullestigen 22 i Tor-
hyttan var ursprungligen en del av ett större 
timmerhus i Hasselfors som flyttades hit.

Kvarteret Tallen på Ekhagagatan 1-13 i 
Fjugesta är ett av miljonprogramsårens mer 
småskaliga lägenhetsområden.

På Torntorpstigen 6 i Torhyttan ligger detta 
fritidshus med mycket öppen och ogenerad 
planlösning.
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Under 2000-talet har många villor tillkommit i västra Lanna vilket har lett till 
att nya förskolor byggts och att skolan i Hidinge har utökats rejält. Inom 
orten finns ingen livsmedelsaffär eller motsvarande handel.

Övergripande spår från skedet

Service och offentliga lokaler koncentrerad till tätorterna

Fjugesta som Lekebergs huvudort

Färre men mer mekaniserade och specialiserade jordbruk

Befolkning
Av socknarna i Lekeberg var Hackvad den till ytan minsta och Kvistbro den 
största. Under 1600-talets stormaktstid (område 1 i diagrammet) ökade folk-
mängden i socknarna Hidinge, Knista och Kvistbro mest, vilket troligen var 
ett resultat av att bergsbruket fick ett uppsving. Medan Hackvad, Kräcklinge 
och Tångeråsa visar en relativt försiktigt ökning av folkmängden från 1700-
talets mitt, växte de övriga desto mer. 

På 1870-1880-talen hade alla socknar i Lekeberg utom Knista sin största folk-
mängd någonsin (område 2 i diagrammet) och räknade nästan 12 500 
invånare tillsammans! Efter detta började siffrorna tydligt dala nedåt för 
Lekeberg, medan riket som helhet fortsatte att öka sin befolkning vid samma 
tid.

Emigrationen i slutet av 1800-talet ska inte ha påverkat Lekeberg i någon 
större omfattning, istället ska industrin i tätorterna ha dragit till sig folk från 
landsbygden. I början av 1900-talet ökade befolkningen något i socknarna 
Hidinge, Knista och Kvistbro, men ökningen höll sig bara långsiktigt i Knista 
socken, där Fjugesta ligger. Ökningen kan bero på att dessa tre socknar 
direkt berördes av Svartåbanans tillkomst år 1897.

Vid Slästorp ligger Lekebergs mest kompletta, 
äldre torvströfabrik. Den drevs av vattenkraft 
och uppges bara ha fungerat så länge vattnet i 
dammen stod tillräckligt högt.

Ängatorp 6105 tillhör en av 
jordbrukarsamhällets större typer av 
bostadshus, som normalt byggdes med en 
planlösning som normalt var uppdelad i sex 
rum per plan.
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Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i de sju socknar som ingår i dagens 
Lekeberg under perioden 1571-1990.
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Kvistbros drastiska minskning av befolkningen på 1960-talet beror 
huvudsakligen på att brukssamhället Svartå fördes över till en annan 
kommun. De flesta socknar nådde botten i antalet invånare på 1970-80-talen 
(område 3 i diagrammet) för att sedan svagt öka eller stabilisera sig. 

Ur diagrammet kan man alltså läsa en stadigt växande befolkning till 1800-
talets senare del och sedan en generell minskning. Under perioden 1880-
1990 förlorade Tångeråsa drygt 90 procent av sin befolkning medan Knista 
samtidigt ökade med 40 procent. 

År 1890 bodde nästan 300 personer vardera i byarna Vekhyttan och Lanna, 
vilket bör ha gjort dem till de största byarna i Lekeberg. År 1900 hade Lanna 
475 invånare och Fjugesta hade vuxit till drygt 370.

Under perioden 1960-2010 har folkmängden i Mullhyttan varit relativt stabil, 
medan Fjugesta och Lanna ökade sin befolkning med något mer än 40 
procent vardera under samma tid. Tätorten Lanna har numera fler invånare 
än Mullhyttan.

Nutid
Dagens Lekeberg omfattar 481 kvadratkilometer och i slutet av 2014 bodde 
här 7 363 personer. Fjugesta är den största tätorten med 2 121 invånare, 
följt av Lanna med 530 och Mullhyttan med 503 invånare. Gropen, Hidinge 
och Kvistbro tillhör gruppen småorter som år 2010 hade 261 invånare 
tillsammans. Lekeberg tillhör de fyra minsta kommunerna i Örebro län – 
både räknat till yta och befolkning. Dåvarande Glesbygdsverket kallade 
Lekeberg för en tätortsnära landsbygdskommun medan EUs statistikbyrå 
Eurostat klassar Lekeberg som glest befolkat. En fjärdedel av Lekebergs 2 
460 en- eller tvåfamiljshus räknas som fritidshus och flerbostadshusen 
rymmer 553 lägenheter. Ur ett nationellt perspektiv sticker befolkningen i 
Lekebergs ut på åtminstone två områden.

År 2010 var Lekeberg den kommun i Sveriges som hade den näst största 
andelen (53,41 procent) av befolkningen som var bosatta utanför tätorterna

År 2014 var Lekeberg den kommun i landet med lägst andel (4,3 procent) 
personer som är födda utanför Sveriges gränser

Lekeberg har högst andel företagare i Örebro län, pendlingen till arbeten ut-
anför kommunen är rätt stor och arbetslösheten är relativt låg. Lekebergs 
kommun är den största arbetsgivaren och Pontus Björks Åkeri AB den största 
privata dito. Arbetstillfällena inom jordbruk och skogsbruk är förhållandevis 
många jämfört med landet som helhet.

Lekeberg har högst andel företagare i Örebro län, pendlingen till arbeten ut-
anför kommunen är rätt stor och arbetslösheten är relativt låg. Lekebergs 
kommun är den största arbetsgivaren och Pontus Björks Åkeri AB den största 
privata dito. Arbetstillfällena inom jordbruk och skogsbruk är förhållandevis 
många jämfört med landet som helhet.

Bebyggelse
I det här avsnittet ges exempel på bebyggelse som har funnits och finns i 
Leke¬berg samt en övergripande beskrivning av några typer.

Lekebergsskolan kom att ersätta många lokala 
skolor och var en tid Örebro kommuns enda 
högstadieskola utanför staden.

Denna bod norr om Norra Övratorp är byggd 
med olika breda brädor som ger byggnaden ett 
livfullt intryck trots sitt enkla yttre. 

Södra Holmsjön är en av Kilsbergens många 
skogssjöar och här finns även den västligaste 
bebyggelsen i Lekeberg.

Denna milsten längs Letstigen öster om 
Fjugesta är en av fem i Lekeberg som restes år 
1781 under E A Francs tid som landshövding.
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Genom historien har man ofta strävat efter att lägga bebyggelse på så torr 
och stabil mark som möjligt. Man undvek därför att bygga i sänkor, låglänta 
om¬råden och på lerig jord men däremot gärna på förhöjningar i landskapet.

Det hände också att man återanvände material från hus när man byggde nya 
bygg¬nader eller så flyttade man hela byggnader till nya lägen – till exempel 
vid arvsskiften eller under 1800-talets skiftesreformer. Hus som är byggda av 
ligg¬ande timmer är konstruerade så att de kan relativt lätt kan plockas isär 
och byggas upp igen.

Före 1800-talets senare del följde husen normalt den lokala 
byggnadstraditionen med rätt små inbördes varianter. Efter det började det 
bli vanligare att bygga hus efter särskilt framtagna typritningar eller efter 
ritningar som togs fram av en byggmästare eller i vissa fall av en arkitekt. 

Kartan visar befolkningen i Lekeberg år 2013. Inom de mörkare kvadraterna bor 
51-200 personer och inom de ljusare bor 1-50 personer. Inom tätorterna är 
kvadraterna 250 m stora och utanför är varje sida en kilometer. Det gör att 
Fjugesta, Gropen-Kvistbro, Skärmartorp-Lanna-Hidingebro, Vekhyttan, Brotorp-
Staveläng och Hackvads Via räknas som de mer tätbefolkade delarna av 
kommunen. Mullhyttan är en tätort men dess befolkning bor troligen för glest för 
att orten ska räknas som tätbebyggd enligt denna metod. © Boverket, SCB
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Lekeberg domineras idag av hus med uttryck från främst 1800-talet och 
framåt.

Förändring
Precis som allt annat, förändras bebyggelsen med tiden och olika typer av 
byggnader kommer och går. Numera är utedass, särskilda tvätt- och 
bakstugor, bysmedjor och ängslador sällsynta, medan garage, bostadshus i 
ett plan och fritidshus är desto mer vanliga. Det är dessutom ovanligt att 
man bygger hus i massivt, liggande trä, och istället är hus av lösvirke eller 
färdiga väggelement av betong eller trä standard.

Små stugor
På landsbygden var de små stugorna vanliga, åtminstone under 1800-talet. 
Här bodde de »normalfattiga« såsom daglönare och enklare hantverkare, 
som vanligtvis varken ägde marken eller huset de bodde i. Det var enkla 
byggnader med ett rum som ofta fungerade som både kök, vardagsrum och 
sovrum. De byggdes ofta med väggar av liggande timmer och taket kunde 
vara täckt med exempelvis grästorv eller spån. Dessa hus kunde läggas i 
utkanten av byns eller gårdens marker där marken inte var idealisk för od-
ling. Av dessa små bostadshus är få idag bebodda året om och de som finns 
kvar fungerar istället som fritidshus.

Markägarnas hus
De vanliga markägarnas bostadshus var fram till 1800-talet ofta traditionella 
enkel- eller parstugor med ett kök och en eller två kammare. Husen var nor-
malt byggda i liggande timmer och kunde ha en eller två våningar. På taken 
kunde det ligga exempelvis grästorv eller spån. I Lekebergslagen kunde 
bostadshusens skorstenar vara krönta med gjutjärnskronor. Längre fram 
kläddes ytterväggarna med sågad panel av trä och på taken lades 
tegelpannor. Till gårdarna hörde ladugårdar och olika sorters uthus av trä.

Under senare delen av 1800-talet började äldre hus ersättas av byggnader 
med så kallat sexdelat plan. De byggdes mer resliga, med större fönster och 
brantare tak än vad som var vanligt tidigare. Väggarna kunde vara av hyvlat 
trä som målades med oljefärg. Nu började även röd slamfärg bli vanlig.

Villan i det tidiga industrisamhället
Dessa villor byggdes under 1900-talets tre första decennier. De uppfördes i 
huvudsak av trä – ofta i restimmersteknik eller som plankhus. Fasaderna 
kunde vara putsade eller klädda med hyvlad träpanel i olika mönster som 
målades med röd slamfärg eller oljefärger. Fönstren gjordes större än på de 
traditionella husen och taken kunde täckas med tegelpannor, plåt eller 
takpapp. Husen byggdes ibland med en inre korsvägg vilket delade upp plan-
lösningen i fyra delar. Till husen byggdes uthus av trä med plats för 
exempelvis ved, redskap, dass och tvättstuga. Dessa villor uppfördes i första 
hand i industri- och järnvägssamhällena men förekommer även på den rena 
landsbygden.

Tomterna var rätt stora, avgränsades av staket eller buskar och gav möjlighet 
att odla för egen försörjning. Dessa villor kan sägas visa på en brytningstid 
mellan jordbrukarnas självförsörjning och ett ännu inte fullt utvecklat löne- 
och tjänstesamhälle.

Ladugården vid Övre Gysta bör ha byggts i bör-
jan av 1900-tal och den livfulla fasaden utgörs 
av både vit puts, tegel och rödmålat trä.

I skogen norr om Kråkemotorp kan man ana en 
mörkare skiftning i marken som troligen är 
resterna efter en kolmila.

Bygatan genom Norra Övratorp kantas delvis 
av stenmurar varav den östra sträcker sig flera 
hundra meter längs vägen.

Denna villa på Möbelvägen 10 i Gropen 
byggdes av en fabrikör som senare gick i 
konkurs och aldrig inredde övervåningen.

På Orramossen vid Mullhyttan kan man se spår 
av torvbrytningen i de mörkare, parallella par-
tierna som är torvgravar.

Det tidigare civilförsvarsförrådet i 
Kvistbroskogen påminner om kalla krigets 
dagar med sin slutna betongkonstruktion.

Gropens kraftstation från tidigt 1900-tal är en 
av många verksamheter som har använt 
Svartåns vattens strömmande kraft.

Denna lilla verkstad i tegel vid Hyvelvägen 6 i 
Gropen är ett exempel på Lekebergs 
småskaliga företagskultur.
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Villan i tjänstesamhället
Från 1940-talet började villornas fasader allt oftare vara putsade eller klädda 
med tegel. Bostadshusen byggdes gärna i ett plan med friare rumsindelning. 
Taken täcktes normalt med takpannor av tegel eller betong. Regelrätta 
skorstenar slutade vara ett självklart inslag och fönstren försågs normalt inte 
med glasskiljande spröjsar. Istället för uthus byggdes garage i direkt 
anslutning till eller nära bostadshusen. Dessa villor byggdes i huvudsak i 
tätorterna men även mer sporadiskt på landsbygden. Tomterna gjordes 
mindre än förut, husen hamnade närmare varandra och staketen blev 
mindre vanliga. Trädgårdarna fick mer karaktär av prydnad och plats för 
rekreation, än som odlingsbar mark. 

Hyreshus
I Lekeberg började man bygga renodlade hyreshus under andra halvan av 
1900-talet och delvis med syfte att ordna bostäder åt pensionärer. Husen 
byggdes i flera våningar med i huvudsak samma material som villorna från 
samma tid. Till dessa byggnader kunde det bland annat höra garagelängor, 
uthus och separata tvättstugor men även grönytor och lekplatser. Områden 
med samlade hyreshus är få i Lekeberg, men sådana hus förekommer främst 
i Fjugesta och Mullhyttan.

Fritidshus
Fritidshus började byggas mer allmänt i Lekeberg från 1940-talet i samband 
med anställdas utökade möjligheter till betald semester. De byggdes relativt 
enkla och i första hand av trä. Tomterna varierade i storlek men ofta finns 
det plats för mindre uthus och trädgårdsland där. Mer samlade områden av 
fritidshus förekommer i Lekebergs västra, skogiga del.

Industribyggnader
Sen början av 1900-talet har man uppfört olika typer av industri- och 
lagerbyggnader i Lekeberg, och då främst i industri- och järnvägssamhällena. 
De varierade kraftigt i skala och uttryck, där de tidigare kunde vara byggda i 
trä med tätt spröjsade fönsterbågar och de senare uppfördes i icke 
brännbara material och med stora portar. Till dessa byggnader hörde bland 
annat hårdgjorda ytor, lastbryggor och transportsystem.

Lästips
Följande böcker kan ge en inblick i såväl stil- och arkitekturhistoria som bygg-
nadsteknik som rör hus i Sverige och i Lekeberg.

– »Den svenska arkitekturens historia 1000-1800« och »Den svenska 
arkitekturens historia 1800-2000« av Bedoire

– »Så byggdes husen 1880-2000 - arkitektur, konstruktion och material i våra 
flerbostadshus under 120 år« av Björk, Kallstenius och Reppen

– »Så byggdes villan - svensk villaarkitektur från 1890 till 2010« av Björk, Nordling 
och Reppen

Vad formade Lekeberg?
Lekeberg är inte en historisk enhet, utan bygger på sju tidigare socknar som 
innehåller flera skilda berättelser. Lekebergs landskap formades i grunden av 
den geologiska historien och den senaste inlandsisen – med bördiga slätter i 
öster; magrare jord, skog och berg i väster och ett slags mellanting 
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däremellan. Medan den bördiga jorden först drog till sig människor och 
skapade det öppna jordbrukslandskapet, lockade bergsbruket folk att 
bosätta sig i skogstrakterna längre västerut. 

Det strömmande vattnet och järnvägen gav industrialiseringen fart och ledde 
till att nya samhällen bildades. Samtidigt flyttade allt fler människor från 
landsbygden till tätorter utanför Lekeberg. Näringarna i Lekeberg 
koncentrerades med tiden allt mer till samhällena och dit förlades också de 
offentliga verksamheterna. Varken industrierna eller samhällena blev 
däremot särskilt stora och landsbygden behöll en förhållandevis stor andel 
av sin befolkning. Därför har vi varierande landskap i Lekeberg, en befolkning 
som är någorlunda jämnt spridd över hela kommunen samt mindre tätorter 
och företag.

Reflektioner
Lekeberg kan sägas vara byggt på en tendens där man pendlat mellan det 
lilla och det mer storskaliga, kanske på bekostnad av närheten mellan 
människor. Socknarna och byarna blev storkommuner som slutligen blev 
Lekebergs kommun. De lokala fattigstugorna och byskolorna blev 
ålderdomshem och centralskolor. Arbetsplatserna, handeln och servicen 
flyttade längre bort från människorna i takt med snabbare och mer allmänt 
tillgängliga transportmedel. Nu växer Lanna utan att någon mataffär eller 
annan vardaglig handel finns på orten. Avståndet mellan platsen där man 
bor och tjänar sitt uppehälle är inte lika självklart som det var i 
jordbrukarsamhället. 

Vad kommer framtiden säga om vår samtid? Vilka fysiska spår kommer den 
digitala tidens bruk av internet lämna i Lekeberg? Kommer »nätet« 
exempelvis slå ut lokal handel eller tvärtom leda till ökad sysselsättning 
genom möjlighet till distansarbete och fler e-handelsbolag? Hur kommer 
samhällets organisation och föreningsliv på lång sikt att beröras av ökad 
distansering och nya digitala möjligheter?

För 50-100 år sen levde en större andel av befolkningen av vad den egna 
jorden gav och antalet småindustrier och affärer var större jämfört med idag. 
Trots detta perspektiv anses Lekebergs invånare ha länets högsta grad av 
företagsamhet. Hur kommer företagsstrukturen se ut i framtiden och 
kommer de många småföretagen fortsätta att vara Lekebergs framtid?

Vi både formar och formas av den närmiljö vi lever och verkar i. 
Kulturmiljöerna i Lekeberg varierar rejält – från storslaget slättland till mer 
slutna skogar, från slottsliknande anläggningar till enklare torp, från samlade 
tätorter till spridd bebyggelse, från fattiga till mer välbärgade förhållanden, 
från sammanhang med tydlig äldre prägel till modernare miljöer, och så 
vidare. Hur har Lekebergs invånare påverkats av de fysiska kulturmiljöer de 
verkat i och hur kan detta märkas av idag?

Från 1880 till 1970 halverades Lekebergs invånarantal innan trenden började 
vända uppåt igen. Trots att befolkningen växer i Lekeberg, är den ändå inte 
större idag än för drygt 200 år sen. Hur många invånare kan Lekeberg rymma 
om man följer dagens standard och var kommer man att välja att bosätta sig 
i så fall? 

Dansbanan vid festplatsen vid Gropadammen 
får symbolisera Gropafesten som har sitt 
ursprung i 1930-talet.

De fyra portarna visar tydligt att huset varit 
Gropens brandstation. Färgerna vitt, rött och 
gult ger huset extra liv.

Kvistbros spånklädda kyrka byggdes i samband 
med bergsbrukets uppsving under stormakts-
tidens krigsår med ökat behov av järn.

Nalavi Haga är ett av flera mindre hus som 
ligger i ett typiskt område med torp, i utkanten 
av en by, på gränsen mot skogen.
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Byarna Lanna och Vekhyttan var stora i slutet av 1800-talet, men de fick se 
sig slagna av Fjugesta och Mullhyttan som etablerade sig som järnvägs- och 
industriorter under 1900-talet. Lanna drar åter till sig nya invånare delvis 
tack vare närheten till vägen till Örebro. Kommer Lannas betydelse en dag 
överglänsa de andra orterna i Lekeberg? En förhållandevis stor andel av in-
vånarna i Lekeberg bor utanför tätorterna sett i ett nationellt perspektiv – är 
det ett tecken på en attraktiv landsbygd eller mindre attraktiva tätorter? Hur 
hade dagens Lekeberg sett ut om inte järnvägen hade byggts? Kunde bergs-
bruket ha levt kvar längre om järnvägen hade kommit tidigare och om banan 
dragits närmare Kilsbergen? Riseberga amfiteater byggdes på 1930-talet 

med över 1000 sittplatser. Platsen används för 
skolavslutningar och scenkonst.

Höjens gård är en av storgårdarna på det bör-
diga slättlandet i östra Lekeberg. 
Huvudbyggnaden har drag från tidigt 1800-tal.

Det gula fasadteglet och de spröjslösa fönstren 
gör Tryggebodavägen 20 i Mullhyttan till en 
tydlig villa från tiden kring 1900-talets mitt.

Lokstallet vid Ingvaldstorps torvströfabrik står 
tyvärr tomt men spåren genom det enkla 
skjulet finns kvar.
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Förhållningssätt

Om man kan »läsa« spåren i en kulturmiljö, kan den alltid berätta något om 
den tid den existerat under. Därför kan vi påverka vår gemensamma 
kulturhistoria genom att förhålla oss till vår omgivning på olika sätt. 

Kännetecken
De särskilt värdefulla kulturmiljöerna ger oss möjlighet att förstå vad som 
har varit och varför omgivningen ser ut som den gör, samtidigt som de kan 
ge oss perspektiv på vår egen tid. Dessa kulturmiljöer är en gemensam, 
nationell angelägenhet och ansvaret för dem delas av alla. Man ska visa 
hänsyn och vara aktsam mot kulturmiljöerna och se till att minimera 
skadorna på dem. Samtidigt är kulturmiljöerna en del av historiens gång och 
de bör få utvecklas och förändras för att kunna leva vidare.

En särskilt värdefull kulturmiljö kännetecknas av att en stor andel av miljöns 
historiska uttryck finns lätt avläsbara i miljön. Det kan handla om att en aff-
ärs- eller industribyggnad ännu används för sitt syfte och att huset i sig har 
kvar flera former och detaljer som är typiska för den tid då byggnaden 
existerat under.

Även ett landskap kan vara värdefullt om det exempelvis finns klara spår av 
jordbruk där, om ett område har präglats av brytning av sten eller om 
samhällsmönster är lätt avläsbara.

Förutom kulturhistoriska värden, kan kulturmiljöerna samtidigt även 
innehålla kvaliteter som förknippas med bland annat ekonomiska, estetiska, 
sociala och rekreationsvärden som ger miljöerna ökad betydelse.

En byggnads karaktärsdrag kan ligga i såväl mindre detaljer som i större 
hel¬heter, och det är viktigt att skilja mellan och jämföra olika utföranden på 
bygg¬nadsmaterial och tekniker. Exempelvis ger fönster med glasskiljande 
spröjs ett helt annat intryck än fönster med lösa »fuskspröjs«, takpannor av 
bränd lera har inte samma uttryck som de av betong eller av tegelimiterande 
plåt, handbilat timmer skiljer sig från maskinbearbetade timmerpaneler och 
hur långt in öppningarna i en fasad ligger ger stor betydelse för 
helhetsintrycket. Även volymer och ytor hos byggmaterial skiljer sig åt 
mellan olika byggnader, liksom hur de förhåller sig inbördes till varandra.

Varsamhet
Det finns sällan en enda lösning som passar i alla situationer av förändring, 
men tänker man efter före och är varsam, kommer man en bra bit på vägen! 

Vid Riseberga gård finns flera arbetarbostäder 
med brutet tak i 1920-talsstil. Det bortre huset 
är något större och kan vara förmansbostad.

Torpet vid Hinderstorp 218 hör till de mindre 
bostadshusen i Lekeberg och visar en mycket 
enkel miljö.

Bergbacken 13 i Mullhyttan är en slätputsad 
villa från mitten av 1900-talet med spröjslösa 
fönster, källarvåning och betongtrappa.
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Alla byggnader samt alla anläggningar som kräver bygglov, ska nämligen 
för¬ändras varsamt enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 17-18. Man ska då 
ta hänsyn till objektets karaktärsdrag och ta tillvara deras »tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden«. Det kan 
bland annat innebära att man

– har ett resurseffektivt tänkande och ser till att i första hand reparera det som 
går och begränsar ingreppen i det befintliga. Trävirket i äldre fönster är som 
exempel i många fall av god kvalitet som gör de värda att restaurera. Därmed 
måste inte fönstren inte automatiskt bytas när de är slitna.

– väljer former, lösningar, material och metoder som utgår från objektets 
egenskaper, karaktär och långsiktiga fortlevnad samt omgivningens övergripande 
karaktär. En ljus, putsad funkisbyggnad bör exempelvis inte kläs helt med mörk 
träpanel, medan ett tillbygge kan utformas så att dess utseende skiljer sig från 
det ursprungliga huset.

– tidigt diskuterar förändringar med exempelvis en arkitekt eller antikvarie, 
teknisk expertis men gärna även med eventuella brukare. Personer med olika 
bakgrund kan ge värdefulla perspektiv på saker som i slutänden leder till bättre 
lösningar än vad det var tänkt från början.

– antar ett långsiktigt perspektiv på objektet som exempelvis gör det möjligt att i 
framtiden underhålla och förnya delar utan att behöva ta till för stora åtgärder. 
Vissa nyare byggmaterial, såsom underhållsfria fasader av plast, kan fungera en 
tid men vad gör man om leverantören försvinner och det inte finns material ett 
laga med?

Om man är på väg att förändra en kulturmiljö är det därför mycket viktigt att 
fundera på vad miljön kommer att kunna säga före och efter det att 
åtgärderna är klara. Ska förändringar göras diskreta och i linje med det 
befintliga utseendet så att de smälter in i miljön och nästan framstår som 
ursprungliga? Är det bättre att göra ett tydligt tillägg som sticker ut från vad 
som redan finns och som ärligt anger vad som är nytt och inte?

Det allmänna kravet på varsamhet kan tyckas medföra en hög utgift på kort 
sikt, men sätter man investeringen i ett längre perspektiv blir kostnaden per 
år oftast lägre. Varsamhet kan även handla om att avstå från att utföra 
åtgärder vilket där¬med innebär en ekonomisk besparing.

Byggnader, tomter och allmänna platser ska enligt Plan- och bygglagen hållas 
i vårdat skick och underhållas med utgångspunkt i omgivningens karaktär 
och objektets kulturhistoriska värden.

Förvanskning
Enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13 får inte särskilt värdefulla 
kulturmiljöer förvanskas. Detta gäller oavsett om kulturmiljön har beskrivits i 
ett kulturmiljöprogram eller något liknande dokument, eller inte. En 
förvanskning kan enligt domar i Regeringsrätten innebära att en kulturmiljös 
väsentliga egenskaper, genuina karaktär eller särart påverkas starkt negativt. 
Även åtgärder i en enskild byggnad som förändrar ett områdes särskilda 
värden negativt kan räknas som en förvanskning.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att förbudet att förvanska en kulturmiljö 
inte innebär ett förbud mot alla sorters förändringar. Om man äger en 

Bostadshuset vid Sörhult Svaneborg är ett av 
många hus i trakterna av Mullhyttan som har 
brutet tak.

Villa på Bergacken 7 i Mullhyttan från 1970-
talet med tidstypisk fasad av mexisten och 
brunt trä med »joddlarbalkong« på gaveln.

Smedjan vid Ålundavägen 28 i Mullhyttan hör-
de till Walters verkstäder som var ett av ortens 
många småföretag under 1900-talet.

Hållplats vid Bälsåsby öppnades på 1920-talet 
och idag finns väntkuren, plattformen och 
namnskylten kvar.
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särskilt värdefull kulturmiljö, är det viktigt att identifiera vad det kulturhisto-
riska värdet i miljön innebär och hur det tar sig uttryck i exemeplvis olika 
karaktärsdrag.

Exempel
För att sätta begreppen karaktärsdrag, varsamhet och särskilt 
kulturhistoriskt värde i ett sammanhang, kan man betrakta den byggnad som 
används som Lekebergs kommunhus.

Vid mitten av 1940-talet brann Klaessons möbelfabrik i centrala Fjugesta ned 
till grunden. Den nya fabriken uppfördes strax därefter i funktionalistisk stil, 
med platt tak och horisontala fönsterband som troligen bara bröts av de 
pelare som byggnaden huvudsakligen bars av. Ovanför huvudingången på 
det avrundade, sydliga hörnet fanns ett trapphus med ett vertikalt glasparti, 
som gjorde att de som gick mellan de tre våningarna måste ha synts väl 
utifrån.

Klaessons möblers funktionalistiska fabriksbyggnad på 1970-talet. Bilden är 
hämtad ur Örebro stadsarkivs samlingar och har beteckningen SBK-U-0422.

Karaktärsdrag
Byggnadens karaktärsdrag utgjordes av dess strama och enkla, lågt 
rektangulära yttre form med en slät, ljus fasad utan framträdande 
dekorationer. Raderna av fönster som bildade långa band och det glasade 
trapphusets rundade form tillhör också de ursrungliga karaktärsdragen.

Kraftiga ombyggnader
På 1970-talet flyttade Klaessons möbler sin produktion till nybyggda lokaler 
och efter det fungerade huset som kontor åt bland annat Lekebergs 
kommundelsnämnd och Försäkringskassan. På 1980-talet var huset klätt 
med röd, trapetskorrugerad plåt och hade låga fönster utan glasskiljande 
spröjs. Lekebergs kommun återuppstod år 1995 och sedan dess har 
byggnaden huvudsakligen varit säte för en stor del av kommunens 
administrativa personal. Efter det har även en ny ingång tagits upp i östra 

 

Bostadshuset vid Kräcklinge Lilla Nilsagården 
har drag från tidigt 1900-tal och mitt i 
grusgången finns en gräsrundel.

Missionshuset vid Mullhytte letstig 17 är ett av 
de äldsta i Lekeberg och har något mindre 
volym än de som byggdes senare.

Lägenhetshuset vid Furuvägen 8 i Mullhyttan 
har mörkare fasadtegel och spröjslösa fönster 
med sidoluft, och bör vara från 1960-talet.

Kvistbro banvaktstuga byggdes omkring 
sekelskiftet 1800-1900 och tillhör järnvägens 
mindre uppmärksammade miljöer.
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fasaden, trapphuset med sitt glasparti har tagits bort och ett sadeltak lagts 
ovanpå det gamla.

Kommunhuset i maj 2014 med sin röda plåtfasad, nya entré och sadeltak.

Varsamhet och förvanskning
Eftersom åtgärderna genomfördes under en tid då dagens tankesätt 
möjligen tillämpades på kyrkor och slott, blir resonemanget lätt hypotetiskt 
vilket är ett pedagogiskt problem. I detta avsnitt förutsätts att 1970-talets 
ombyggnad dels syftade till att anpassa huset till sin nya funktion som 
kontor, och dels var tänkt att minska värmeförlusterna genom 
ytterväggarna.

Ombyggnaden av kommunhuset skulle med idag kallas ett mycket tydligt ex-
empel på en förvanskning utan varsamhet. När man bytte ut majoriteten av 
fönstren och klädde in huset i plåt med extra isolering bakom, tog man 
varken hänsyn till byggnadens karaktärsdrag eller såg till att begränsa 
ingreppen och reparera det som fungerade. Den ursprungliga putsen var en 
mer långsiktig lösning än plåten, som är svårare att laga och underhålla utan 
att byta ut materialet. De äldre fönstren kan sannolikt ha varit gjorda av trä 
av hög kvalitet som hade gjort dem värda att renovera, men de byttes 
istället ut.

Med ett varsamt perspektiv kunde man istället ha behållit den putsade 
fasaden som enkelt kunde ha bättrats på med tiden. Även de ursprungliga 
fönstren, som hade avgörande betydelse för byggnadens karaktär, kunde ha 
bevarats. Med regelbundet underhåll och reparationer hade de kunna hålla 
under en mycket lång tid. Värmeförlusterna kunde istället ha minskats med 
förbättrad tätning av fönsterbågarna och extra innerrutor samt genom 
bättre klimatstyrning och ventilation av huset.

Särskilt värdefull?
Klaessons möbler fick stor spridning över Sverige och satte en tid orten på 
världskartan. Byggnaden borde därmed i sig ha ett stort kulturhistoriskt 
värde, men vad berättar kommunhusets yttre idag om byggnadens historia?

De större skyltarna på fasaden visar att huset snarare är en offentlig lokal än 
ett bostadshus. De låga fönstren med oproportionerligt stora avstånd 
emellan dem i höjdled, plåtfasaden samt sadeltaket som ligger som en stor 

På telefonstationen på Selhagsvägen 4 i 
Mullhyttan finns ännu särskilda knoppar för att 
koppla in fälttelefoner i händelse av krig.

Vid Hinderstorp Haga 1 ligger tvättstugan som 
brukligt en bit från huvudbyggnaden med 
tanke på brandrisken.

Kvarnarna vid Backa har medeltida anor men 
numera används vattnets kraft för att 
producera el.

Mullhyttans kyrka är Lekebergs yngsta tidigare 
statskyrka som byggdes under 1920-talet då 
Mullhyttans tycks ha expanderat. 
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hatt ovanpå och sticker ut över det rundade hörnet, berättar att huset 
troligen har blivit ombyggt. Om dörren vid entrén på hörnet hade varit 
nyare, skulle huset från detta perspektiv ha kunnat misstas för att vara 
relativt nybyggt och ritat av en person utan större arkitektoniska ambitioner.

Idag finns det inga uppenbara spår av att kommunhuset en gång har varit en 
industrilokal från första halvan av 1900-talet. Av den ursprungliga bygg-
nadens karaktärsdrag återstår bara huskroppens yttre form med ingången 
på hörnet. Med det perspektivet kan huset inte kallas för kulturhistorisk 
särskilt värdefullt.

Den dag kommunhuset ska förändras övergripande, måste man ta ställning 
till både dess historia och framtid. I skrivande stund har huset fungerat som 
möbelfabrik ungefär lika länge som det varit administrationsbyggnad. Ska 
man då vara varsam mot husets nuvarande utseende eller försöka lyfta fram 
dess ursprungliga karaktär? Om huset ska byggas till, ska tillägget då sträva 
efter att följa dagens yttre för att skapa en helhet, göras modernt för att visa 
spåren av vår tid eller kanske försöka kopiera husets ursprung?

Skyddande lagstiftning
Kulturmiljöers särskilda kulturhistoriska värden kan skyddas enligt 
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), Miljöbalken (SFS 1998:808) eller Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900).

Kulturmiljölagen
I Kulturmiljölagens andra kapitel finns bestämmelser kring skydd av 
fornlämningar, medan tredje kapitlet anger att byggnader med synnerligen 
höga kulturhistoriska värden kan förklaras som byggnadsminnen. Enligt 
fjärde kapitlet är alla kyrkor skyddade som kyrkliga kulturminnen om de är 
byggda före år 1940 och ägdes av Svenska kyrkan före det senaste 
millennieskiftet. 

Riseberga bönhus är Lekebergs enda byggnadsminne, medan de tidigare 
statskyrkorna i Edsberg, Hackvad, Hidinge gamla, Hidinge nya, Knista, 
Kräcklinge, Kvistbro, Mullhyttan och Tångeråsa är skyddade som kyrkliga 
kulturminnen.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen gör det bland annat möjligt för kommuner att skydda 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och tomter genom detaljplaner 
och områdesbestämmelser. Här finns också bestämmelser om att 
förändringar av alla byggnader samt andra anläggningar som kräver bygglov 
ska utföras varsamt. Enligt en kartläggning från 2010 är Lekeberg den enda 
kommunen i länet som inte har låtit skydda några kulturmiljöer enligt Plan- 
och bygglagen.

Miljöbalken
Enligt Miljöbalkens kapitel 3 och 4 kan områden förklaras som riksintressen 
om de är så värdefulla att de kan klassas som en nationell angelägenhet. 
Med stöd av kapitel 7 kan man även bilda kulturreservat för att skydda 
»värdefulla kulturpräglade landskap« och här finns också bestämmelser om 
generella biotopskydd såsom alléer, odlingsrösen och stenmurar. I Lekeberg 

Villan på Mullhytte letstig 14 med sitt brutna 
tak, grusgång och enkelt uthus är inte ovanlig i 
Mullhyttan.

Denna stuga vid Käxle Skogstorp tillhör en när-
mast utrotningshotad typ av byggnader som 
allt mer sällan ens blir sommarstugor.

Tryggebodavägen 2 i Mullhyttan byggdes på 
1950-talet och innehöll brandstation, 
lägenhetshus, samlings- och affärslokaler 

Dörren på hörnet och skyltfönstren tyder på att 
huset på Carlsforsvägen 3 i Mullhyttan varit en 
affärslokal med bostad ovanpå.

Page 200 of 397



39

är Lekhyttan och det så kallade Drumlinområdet riksintressen för 
kulturmiljövård sedan 1970-talet. Det finns inga kulturreservat i Lekeberg 
men väl flera naturreservat med höga kulturmiljövärden.

Övriga mål och konventioner
Nationella kulturmiljömål
Riksdagens nationella kulturmiljömål från 2014 gäller även kommuner.

– Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används 
och utvecklas.

– Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön.

– Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser.

– En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen.

Europeiska landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen är ännu inte lag i Sverige, men vi har 
åtagit oss att följa den genom att godkänna dess innehåll. Det innebär bland 
annat att Sverige ska lyfta landskapets betydelse i lagstiftningen och öka 
medvetenheten om landskapets värden. Enligt konventionen är ett landskap

»ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer«. 

Det innebär exempelvis att Lekebergs tätorter kan betraktas som särskilda 
egna landskap.

Fornlämningar
Fornlämningar är spår efter människans historiska verksamheter som är 
»varaktigt övergivna«. Det kan röra sig om gravplatser, rester av hus och by-
ar, vägar, gruvor, hyttruiner och slagghögar, minnesmärken, inristningar och 
mycket annat. Oavsett om en fornlämning är känd sen innan eller inte, är de 
automatiskt skyddade enligt Kulturmiljölagen om de kan antas ha tillkommit 
före 1850, men även nyare företeelser kan bli fornlämningar. Man får inte 
skada, flytta eller göra andra ingrepp i fornlämningar utan tillstånd av 
Länsstyrelsen. Alla fornlämningar är ännu inte upptäckta, och den som hittar 
en ny lämning ska anmäla detta till Länsstyrelsen som gör en bedömning av 
platsen. 

Fornlämningarna och övriga historiska lämningar är inte alltid direkt synliga 
för blotta ögat, men de bidrar med viktig kunskap om hur folk har levt i 
skilda tider. Lekebergs kommun är ett område med lång och varierande 
historia vilket avspeglar sig i att Lekeberg har angetts vara den kommun som 
är mest rik på fornlämningar i Örebro län. De östra delarna tillhör slättens 
centralbygd som varit befolkad länge och de i västra delarna finns spår av 
bland annat bergsbruket. 

I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS finns totalt 1241 objekt 
registrerade i Lekeberg, varav 374 är fornlämningar. De tidigare socknarna 

Badhuset i Mullhyttan ligger vid Mullån nära 
kvarnen och innehöll tidigare en bastu. Huset 
har hyvlad panel och tättspröjsade fönster.

En väghållningssten vid kvarnen i Mullhyttan. 
Stenen markerade gränsen mellan olika 
väghållares ansvar vid en väg.

Stationsvägen 8 i Mullhyttan präglas av 
funktionalismen med spröjslösa fönster nära 
hörnen som tidigare varit tekniskt svårt att få 
till.

Mullhytte letstig 22 är ett livfullt hus från 
1950-talet som präglas av färgrika fasad, 
glaserat taktegel och asymmetrisk form.
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Edsberg, Hackvad och Knista har flest kända fornlämningar i förhållande till 
ytans storlek och Tångeråsa har tvärtom det lägsta antalet i Lekeberg.
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Handlingsplan

Handlingsplanens syfte är att ge Lekebergs kommun en inriktning för arbetet 
med de särskilt värdefulla kulturmiljöerna i kommunen. Planen ger även 
förslag på aktiviteter som kan ingå i detta arbete.

Vision
Senast år 2025 är Lekebergs kulturhistoria känd och avläsbar i de 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla kulturmiljöer som finns i kommunen. 
Kulturmiljöerna värnas, används, utvecklas och ses som en tillgång i 
samhället och källa till inspiration och kunskap för alla medborgare. 
Lekebergs kommun är ett föredöme för sina medborgare genom sitt aktiva 
arbete för de särskilt värdefulla kulturmiljöerna.

Riktlinjer
– Kulturmiljöprogrammet ska användas som underlag när Lekebergs 
kommun berörs av Kulturmiljölagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

– Antikvarisk kompetens ska medverka i arbetet som rör Lekebergs kom-
muns åtgärder enligt Plan- och bygglagen. I uppgiften ingår bland annat att 
vara remissinstans när bygglov och planarbete enligt denna lag berör kultur-
historiskt särskilt värdefulla kulturmiljöer i Lekebergs kommun.

– De kulturmiljöer i Lekebergs kommun som ska betraktas som särskilt 
värdefulla enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13, framgår av separata 
digitala kartor. Enstaka kulturmiljöer kan läggas till eller tas bort från kartan 
efter beslut av kommunens stadsarkitekt efter konsultation av antikvarisk 
kompetens. Större förändringar i kartan beslutas av Lekebergs 
kommunfullmäktige. Byggnader som rivs tas bort från kartan utan särskilt 
beslut.

– För dessa miljöer gäller inte den utökade bygglovsfriheten enligt Plan- och 
bygglagens kapitel 9 § 4d punkt 2. För att ta fram en detaljplan som omfattar 
en sådan miljö ska det som regel krävas ett utökat planförfarande enligt kap-
itel 5 § 7 punkt 2 i samma lag.

Gissningsvis byggdes parstugan på Norrhult 
6034 av en välbärgade bonde som kunde visa 
att denne hade råd med två våningar.

Bostadshuset vid Östra Hulvik 4082 kan vara 
från sekelskiftet 1800-1900 och byggd med ett 
för tiden modernt sexdelat plan.

Det branta taket, de sågformade vindskivorna 
och spetsarna i gavelspetsarna utmärker villan 
på Stationsvägen 14 i Mullhyttan.
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Förslag på aktiviteter
Här följer förslag på aktiviteter som kan genomföras för att nå visionen.

Information
Det fullständiga, antagna kulturmiljöprogrammet läggs ut på kommunens 
nätsida och finns i pappersform på exempelvis bibliotek och andra offentliga 
lokaler.

Kulturmiljöprogrammets historik utgör grunden för kommunens nätsidor om 
kulturmiljö.

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna lyfts i kommunal information såsom tu-
ristbroschyrer och introduktionsmaterial för nyinflyttade.

Aktivt kommunalt arbete
Kulturmiljöprogrammet och den tillhörande digitala kartan används som 
underlag i kommunens egen verksamhet.

Kommunala rutiner som rör särskilt värdefulla kulturmiljöer anpassas efter 
kulturmiljöprogrammet.

Antikvarie anlitas för kommunens åtgärder enligt Plan- och bygglagen, för 
kunskapsuppbyggnad och informationsarbete kring kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogrammet används som en naturlig utgångspunkt för för- och 
grundskolans undervisning som berör lokala förhållanden enligt gällande 
läroplan.

Lekebergs kommun bidrar till att anordna minst en publik aktivitet varje år 
som huvudsakligen fokuserar på kulturmiljöer.

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna i Lekeberg som förvaltas av Lekebergs 
kommun samt de bolag, stiftelser, kommunalförbund och andra samman-
slutningar som kommunen är en del av, underhålls, förändras och lyfts fram i 
samverkan med antikvarisk kompetens så att miljöernas värden består.

Kulturmiljöarbetet tas upp i Lekebergs kommuns årsredovisning.

Skydda
Alla detaljplaner som tas fram och som omfattar särskilt värdefulla kultur-
miljöer i Lekebergs kommun, innehåller väldefinierade skydds- och 
varsamhetsbestämmelser.

Lekebergs nästa översiktsplan harmoniseras med kulturmiljöprogrammet.

I samverkan med berörda kommuner tas områdesbestämmelser fram för de 
riksintressen för kulturmiljövård som berör Lekebergs kommun.

Lekebergs kommun medverkar till att fler frågor om 
byggnadsminnesförklaringar av kulturmiljöer inom Lekebergs gränser väcks 
hos Länsstyrelsen i Örebro.

Mullhytte letstig 33 är byggt i en mer 
traditionell form med stomme av liggande 
timmer och har inrymt en affärslokal.

Höglundavägen 6 i Mullhyttan är en samlad 
jugendvilla från 1900-talets början. 
Planlösningen bygger troligen på fyra 
rumsdelar.

Kräcklinge Sörby skola är byggd i tegel med 
putsade ytor som påminner om mer 
sydsvenska trappgavlar.

Mullhyttans ramsåg ligger nära Mullån och bör 
ha drivits av vattnets kraft men hålls numera 
igång med en förbränningsmotor.

Page 204 of 397



43

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

De särskilt värdefulla kulturmiljöer är många och antalet bilder som ska för-
söka illustrera dem är ännu större. För att kulturmiljöprogrammet inte ska 
dränkas i bilder eller enbart uppfattas som en statisk bildkatalog, finns bara 
ett urval av de särskilt värdefulla kulturmiljöerna med i detta dokument. 
Närmare uppgifter om varje enskild, särskilt värdefull kulturmiljö kommer att 
finnas tillgängliga via Lekebergs kommuns sidor om kulturmiljö på internet 
samt på sikt genom Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Dessa 
miljöer ska betraktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagens 
kapitel 8 § 13 och de får därmed inte förvanskas.

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna har valts ut eftersom deras yttre tydligt 
berättar något om historiens gång – läs mer under rubriken Förhållningssätt 
från sidan 33 och framåt. Det kan samtidigt innebära att en kulturmiljö med 
mindre tydliga, fysiska spår av historien inte räknas som särskilt värdefull i 
detta sammanhang, trots att det finns intressanta berättelser och skeenden 
som är förknippade med miljön.

Eftersom Lekeberg präglas av småskalighet med få tätbebyggda områden, 
kan många av de särskilt värdefulla kulturmiljöer upplevas som alldagliga. 
Det beror på att många av kulturmiljöerna i Lekeberg snarare är resultatet av 
enskilda människors händer, än stora arkitekters ritbord. 

Immateriellt kulturarv
Med kulturarv avses normalt alla mänskliga uttryck. Det handlar både om 
fysiska lämningar som man kan ta på, och immateriellt kulturarv såsom tradi-
tioner, språk, musik, ortsnamn och berättelser. Det immateriella kulturarvet 
är svårare att värdera och skydda men det kan ändå vara betydelsefullt att 
erkänna. Hit hör bland annat marknader, återkommande arrangemang och 
mötesplatser såsom Gropafesten, Lillmarken, Mullhyttemarken, 
Sannamarken och Upplev Kilsbergskanten. 

Jakten, fisket och det rörliga friluftslivet hör i sig själva till det immateriella 
kulturarvet, och lämnar inte alltid tydliga spår efter sig, men är ändå en själv-
klar del av Lekebergs historia. Även på förhand definierade strukturer som 
fastighetsgränser, allmänningar och samfälligheter berättar något om tidens 
gång. Föreningslivet kan likaså vara av mer flyktig karaktär. Till de mer 
speciella organisationerna hör Mullhyttans hyttelag, som är ett av landets 
två kvarvarande hyttelag, trots att hyttan varit nedlagd i närmare 150 år.

I fredstid fick den indelta husar som bodde på 
Skoftesta Husartorp försörja sig på den mark 
som han tilldelats.

Vid Binninge Kullen passerar en smal väg med 
stenmur som påminner om hur vägnätet kunde 
se ut innan biltrafiken blev allmän.

Hackvads Via Norrgården 1 är en av många 
gårdar som byggts på en drumlin för att ge 
husen ett torrt läge.
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Värdefulla landskap

I detta avsnitt beskrivs de mer övergripande, värdefulla landskapen i 
Lekeberg och deras karaktärsdrag. Till varje beskrivning finns riktlinjer som 
berättar hur landskapens värden ska värnas som ett led i arbetet att uppfylla 
den europeiska landskapskonventionen.

I beskrivningarna kan det även finnas notiser om landskapens värden främst 
är intressanta ur ett lokalt (Lekebergs kommun), regionalt (Närke eller 
Örebro län) eller nationellt (hela landet) perspektiv. Dessa perspektiv är inte 
tänkta att ge värdena större eller mindre tyngd, utan syftar snarare till att 
sätta dem i ett sammanhang.

Landskapstyper
Lekebergs grönstrukturplan delar in kommunen i tre övergripande 
landskapstyper.

Slättbygd – I den sydöstra delen av kommunen finns slättbygden, med 
Mellansveriges största drumlinområde som innehåller många natur- och 
kulturvärden. Området har en storskalig karaktär, med långa siktlinjer och 
vida utblickar. Markanvändningen är varierande med många formelement 
som trädridåer och öppna diken som ger ett mosaikartat landskap.

Mellanbygd – Norr om slättbygden följer sedan mellanbygden belägen vid 
foten av Kilsbergsförkastningen. Denna slättbygd skapar ett mosaikartat 
landskap med barr- och lövskog, åker och gräsmarker. Inom detta område 
finns flera naturreservat, Natura 2000-områden och nyckelbiotoper.

Skogsbygd – Den nordligaste delen av kommunen utgörs av Kilsbergen, som 
ingår i landskapstypen skogsbygd. I denna delen av kommunen finns flera 
nyckelbiotoper, befintliga och planerade naturreservat.

Drygt 60 procent av Lekebergs yta utgörs av skogsmark och 23 procent är 
åkermark, 5 procent täcks av bebyggelse medan de resterande 12 procent 
räknas som »övrig mark«. Lekeberg har länets tredje minsta andel skogsyta, 
den tredje största andelen åkermark och den näst minsta andelen vatten.

Kilsbergen är på flera sätt ett gränsland. Här går den så kallade 
Norrlandsgränsen som visar gränsen mellan mer jämn, sydlig terräng, och 
ojämnare, nordlig terräng i landet. Vattnet som rinner på bergens östra sida, 
hamnar slutligen i Östersjön, medan vattnet på den västra sidan hamnar i 
Västerhavet. Här övergår också den sydligare, varmare växtzon 3 i den mer 
nordliga, något kargare växtzon 4.

Denna ladugård vid Skoftesta gård har 
säteritak med ljusinsläpp och påminner mer 
om en industri, än en byggnad för jordbruket.

Intrycket av det pampiga bostadshuset på 
Hackvad Korsbacken 1 förstärks av grusgången 
med gräsrundel mitt i.

Vid Baggetorp finns rester av en grop där man 
försökte fånga vargar och andra vilda djur. 
Jaktmetoden förbjöds år 1864.
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En stor del av jordarterna i Lekeberg utgörs av morän och lera, men det finns 
även områden där jordlagren är så tunna eller obefintliga att berget går i 
dagen. Här finns torv men även sand och grus som utgör spår av hur den 
senaste inlandsisen drog sig tillbaka. Skagershultsmossen anges vara en av 
mellersta Sveriges största högmossar.

Lekebergs större landskapsformer är inte unika företeelser enbart för 
området; de är istället oftast delar av större sammanhang som är 
gemensamma med de omgivande kommunerna. Medan förindustriella 
landskap ofta är småskaliga och varierande, kan senare tiders landskap vara 
storskaliga men mer enahanda. Ett jordbrukslandskap som präglas av äldre 
tiders bruk kan ha slingrande vägar, marker som avgränsas i mindre delar av 
diken eller hägnader men även exempelvis elledningar på stolpar. Den 
moderna motsvarigheten kan präglas av stora, obrutna fält med få diken och 
raka vägar. I båda alternativen berättar landskapet något av områdets 
historia.

 

Hackvads Via 5143 är en villa från 1950-60-
talet med spröjslösa fönster, fasadtegel och 
elegant balkong på gaveln.

Detta enkla skydd vid Svartån söder om Bälsås 
är ett av få spår av fiske i Lekeberg. Det står på 
den vall som ska hindra ån att svämma över.

Hackvads Via 5131 är ett kombinerat hus med 
garage i markplan och bostad ovanpå, som har 
drag av 1900-talets mitt.

Huvudbyggnaden vid Edsberg Storgården ska 
ha sitt ursprung i 1700-talet men restaurerades 
på 1950-talet till nuvarande utseende.

Kartan visar skogsbygden till vänster, mellanbygden i mitten och slättbygden till 
höger. Kartan är hämtad från Lekebergs grönstrukturplan.
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Lekeberg som helhet
Lekeberg är småskaligt, varierat och avståndet till naturen är kort.

Lekeberg är som ett utsnitt av Mellansverige med områden med både odlad 
jord och vildare skogsbygder, berg och slätt, sjöar och vattendrag. Här finns 
en stor befolkning på landsbygden men även närheten till större tätorter. 
Bebyggelsen domineras av småhus i utskiftade byar och tätorter.

Företagen är mindre men många. Landskapet har formats under miljontals 
år men den mänskliga strukturen härrör i huvudsak från 1800- och 1900-
talen. Samtidigt fortsätter livet och nya kulturmiljöer uppstår.

I Lekeberg som helhet är det därför viktigt att

– förtydliga och lyfta fram de historiska spåren i såväl landskap som enskilda 
miljöer

– värna mångfald framför ensidighet

– verka för god tillgång till grönområden

– främja en livskraftig landsbygd

– sträva efter en god bebyggd miljö och att välarbetad arkitektur tillförs Lekeberg

Den samlade 
skogen

Svartåns
dalgång

Stenens och villa-
kvarterens Lanna

Trystorp – Tångeråsa

Drumlinområdet

Slättbygden

Det planerade
Fjugesta

Mullhyttan
och Mullån

KilsbergsplatånEdsbergs kyrka byggdes till på 1600-talet med 
material som hämtades från det nedlagda 
Riseberga kloster.

Vid Mosstorp finns denna relativt moderna 
ladugård som troligen byggdes under första 
halvan av 1900-talet. 

Fallstigen 1 vid Hemsjön är en av många 
fritidshus som tillkom i Kilsbergens 
skogstrakter efter 1938 års semesterlag.

Vid Hemsjöstrand Sörbytorp 298 A finns denna 
byggnad som har fungerat som snickeri och 
troligen också som mekanisk verkstad.
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Kilsbergsplatån
Kilsbergsplatån är bergsbrukets historiska hemvist i Lekeberg.

På kilsbergsplatån låg hyttorna och delar av gruvorna som var en del av den 
för landet betydelsefulla Bergslagen. Järnet gjorde att området befolkades 
trots att marken inte var lika bördig som på slätten. Jordbruket är småskaligt 
och bebyggelsen är för det mesta spridd.

På kilsbergsplatån är spåren av bergsbruket värdefulla, med resterna av hytt-
orna vid vattendragen och gruvorna, husen med sina järnskorstenar men äv-
en i ortsnamnen och de småskaliga, öppna landskapen.

På kilsbergsplatån är det därför viktigt att

– förtydliga och lyfta fram spåren av bergsbruket

– verka för en fortsatt småskalig bebyggelsestruktur

– utarbeta områdesbestämmelser för riksintresset Lekhyttan

Bergsbruket är en del av landets gemensamma kulturarv vilket gör att 
området är intressant ur ett nationellt perspektiv.

Den samlade skogen
Den samlade skogens slutna vildmarkslandskap påminner oss tydligt om tid-
ens gång.

Den som beger sig in i den sammanhängande skogen i Lekebergs västra hal-
va, skulle med kortare avbrott för vägar och vattendrag i princip kunna ta sig 
osedd genom hela landet genom att bara gå i skogen. Skogen är en av 
landets viktigaste naturresurser men samtidigt viktig som fritidsresurs.

Delar av denna skog var länge i statlig ägo och var viktig för bergsbruket. Här 
finns gruvhål, bebyggelselämningar, sjöar samt enskilda hus och fritidshus. 
Här samlade vattnet kraft för att strömma ned mot de väntande hyttorna 
och kvarnarna. Området utgör en tydlig kontrast mot de uppodlade och be-
byggda delarna av Lekeberg, och Kilsbergens skogsklädda siluett syns på 
milslånga avstånd tack vare slättens långa siktlinjer. Här finns lugnet som 
lockar såväl jägare och fiskare som vandrare.

I skogen är det därför viktigt att

– värna den sammanhängande skogens, slutna vildmarkskvaliteter och 
Kilsbergens siluett

– förtydliga och lyfta fram spåren av skogs- och bergsbruket

– i första hand förtäta bebyggelsen inom befintliga strukturer och enbart tillåta 
mindre grupper av friliggande hus

Området är en del av det skogiga Sveriges gemensamma historia vilket gör 
att området är intressant ur ett nationellt perspektiv.

Slättbygden
Lekebergs slättbygd är det öppna, fruktsamma landskapet med lång 
bebyggelsetradition.

Slättbygden är en del av Närkeslättens jordbrukslandskap som även berör 
kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro. Strävan att överleva och få mat 
på bordet är den mest grundläggande, kulturella företeelsen i Lekeberg och 

Liksom flera andra marker i Tångeråsa, är den-
na hage vid Hinderstorp att betecknas som 
stenrik.

Bostadshuset vid Velanda Mellangården bör 
vara byggt omkring sekelskiftet 1800-1900 
men ligger i en mycket äldre samlad bymiljö.

I det böljande drumlinlandskapet norr om 
Håvesta ligger ofta vägarna och bebyggelsen 
på drumlinernas flacka höjder.

Åkerby Södergård kan vara den 
regementsskrivarbostad som nämns på 1860-
talets ekonomiska karta över Edsberg. 
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detta manifesteras tydligast genom bruket av jorden i slättbygden. Trots att 
jordbruksnäringen har minskat i Lekeberg, är andelen arbetstillfällen inom 
sektorn mångdubbelt fler här än i landet som helhet.

I slättbygden är bruket av jorden, det öppna landskapet och de långa 
siktlinjerna med Kilsbergen som fond värdefulla inslag. Även kontrasten 
mellan exempelvis stora gårdar med alléer och mer småskalig bebyggelse är 
viktig.

I slättbygden är det därför viktigt att

– värna jordbruket och det öppna landskapet med dess långa siktlinjer

– i första hand förtäta bebyggelsen inom befintliga strukturer och enbart tillåta 
mindre grupper av friliggande hus

Slättbygden är en del Närkeslättens kulturarv vilket gör att området är 
intressant ur ett regionalt perspektiv.

Drumlinområdet
Drumlinområdet är Lekebergs riksintressanta böljande jordbrukslandskap.

Jordbrukslandskapet i området är tydligt format av den senaste inlandsisen 
med sina avlånga, nästintill valformade drumliner. Bebyggelsen ligger ofta på 
drumlinernas rygg. Detta anses vara Mellansveriges största område med 
drumliner och är riksintresse för kulturmiljövården och naturvården samt 
samrådsområde. Området berör även kommunerna Hallsberg och Kumla.

I Drumlinområdet är bruket av jorden, de varierande öppna landskapen och 
drumlinernas böljande former med nord-sydliga siktlinjer värdefulla inslag. 

I Drumlinområdet är det därför viktigt att

– värna jordbruket och det öppna landskapet med dess långa siktlinjer

– verka för att bebyggelse i huvudsak läggs på drumlinernas ryggar, inom 
befintliga strukturer

– utarbeta områdesbestämmelser för riksintresset Drumlinområdet

Drumlinområdet räknas som riksintresse vilket gör att området är intressant 
ur ett nationellt perspektiv.

Svartåns dalgång
I Svartåns dalgång har vattnets flöde format landskapet och gett 
förutsättningar för mänsklig verksamhet.

Längs med Svartån, från Backa kvarnar i väster till Hidingebro i öster, finns 
en mer eller mindre tydlig, flack dalgång med jordbrukslandskap på båda sid-
or. Här har det funnits tidig industri som kvarnar och sågar med dammar 
men även tätare be-byggelse, broar över ån samt vägar och järnväg parallellt 
med ån. Dalgången bildar en slags gräns mellan skogen i väster och mer 
samlade jordbrukslandskap i öster.

I Svartåns dalgång är vattnets reglerade flöde och barriärverkan med broar, 
tätare bebyggelse, industrilämningar och kommunikationsstråk men även 
jordbruk värdefulla inslag.

I Svartåns dalgång är det därför viktigt att

Den norra flygeln vid Bärsta gård har trekupigt 
taktegel och järnskorstenar medan det brutna 
taket påminner om 1700-talet.

Detta uthus i trä som finns vid Bärsta gård kan 
ha byggt för mindre djur såsom höns, grisar 
eller får.

Längs vägen vid Edsbergs Sörby finns denna 
verkstadsbyggnad i betongsten som kan vara 
byggd omkring mitten av 1900-talet.

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges få bevarade 
träkyrkor från medeltiden. Kyrkan är klädd 
med träspån på utsidan.
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– förtydliga och lyfta fram spåren av industrin längs Svartån

– verka för ett fortsatt reglerat flöde av Svartån med hänsyn till 
översvämningsrisker och natur

– värna den öppna dalgången och bebyggelsestrukturen

Svartåns dalgång har i första hand påverkat delar av Lekeberg vilket gör att 
området är intressant ur ett lokalt perspektiv.

Transportlederna
Transporter har under lång tid varit en viktig del av det mänskliga samhället. 
En del vägkorsningar blev handels- och mötesplatser medan järnvägen gav 
lokala avtryck i nya samhällen och levnadsmönster. Vägarna Letstigen och 
Karlskogavägen hade åtminstone regional betydelse. I Fjugesta möttes 
järnvägen och Letstigen, och Mullån korsade Letstigen i Mullhyttan. Lannas 
stenindustri tangerades både av Karlskogavägen och järnvägen, medan dag-
ens motorväg E18 lockar nya invånare till Lekeberg idag. 

Till de transporthistoriskt särskilt värdefulla lämningar i Lekeberg hör 
banvallen, stationsområdena, järnvägsbyggnaderna, broarna och andra 
anläggningar efter den rivna Svartåbanan samt Karlskogavägens och 
Letstigens historiska och nutida sträckningar med tillhörande broar.

Därför är det viktigt att

– värna och förtydliga Karlskogavägens, Letstigens och Svartåbanans sträckningar

– verka för att Svartåbanans kvarvarande banvall hålls öppna för i första hand 
gång-, häst- och cykeltrafik

Svartåbanan påverkade västra Närke och dess sträckning är intressant ur ett 
regionalt perspektiv, medan de ovan namngivna vägarna är intressanta ur 
ett nationellt perspektiv som förbindelser mellan västra och östra Svealand.

Trystorp – Tångeråsa
Tångeråsa är herrgårdssocknen som har formats av en enda markägare.

Under flera hundra år ägdes hela Tångeråsa socken av Trystorps herrgård 
som jämte kyrkan bör ha utgjort områdets viktigare mötesplatser. I 
Tångeråsa finns inga byar men väl spridda enskilda gårdar och torp som 
utgör spår av den tidigare ende markägaren. I väster gränsar området till 
våtmarker som bland annat Skagershultsmossen, södra halvan domineras av 
skog och delvis steniga marker medan jordbruksmarken i huvudsak finns i 
norra delen av socknen.

I Tångeråsa är spåren av Trystorps herrgårds markinnehav med själva 
herrgården, kyrkan och den glesa bebyggelsen värdefulla inslag.

I Tångeråsa är det därför viktigt att

– förtydliga och lyfta fram spåren av herrgårdssocknen Tångeråsa

– särskilt värna områdena kring Trystorps herrgård och kyrkan

– verka för en fortsatt småskalig bebyggelsestruktur

Tångeråsa är intressant ur ett lokalt perspektiv.

Hackvad kyrka brann i början av 1900-talet och 
på de gamla murarna byggdes länets mest ut-
präglade kyrka i jugendstil.

På 1800-talet var förekom torvtak på enklare 
hus. Vid Hälgesta 2106 finns ett av få sådana 
hus som inte står vid en hembygdsgård.

Från Hälgestabacken har man både utsikt över 
Drumlinområdets odlingslandskap och 
Kilsbergens profil.

Vid Skarby Eklunda 2027 finns Lekebergs enda 
kända vasstak. Kan materialet ha sin tradition i 
den torrlagda Skarbysjöns våtmarker?
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Det planerade Fjugesta
Fjugesta är centralorten med tidigt planlagd utveckling och bebyggelse i 
årsringar.

Fjugesta har sitt ursprung i byn vid korsningen mellan Letstigen och vägen 
mot Knista kyrka. Genom ett municipalsamhälle samlades bebyggelsen runt 
järnvägsstationen i närmast stadslika mönster med gator i rutnät. Orten drog 
till sig industrier, växte och blev huvudort för dåvarande Lekebergs kommun 
på 1950-talet, med flera offentliga byggnader och affärshus.

I Fjugesta är gatu- och bebyggelsestrukturen generellt värdefull med 
byggnader i tydligt avläsbara årsringar ut från centrum där bland annat 
tomterna varierar i storlekar. Banvallen och äldre industrilokaler i centrum 
visar på ortens industrihistoria.

I Fjugesta är det därför viktigt att

– värna befintliga bebyggelse- och gatumönster

– undvika att bredda de ursprungliga rutnätsgatorna

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens 
utformning

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter

Fjugesta är Lekebergs centralort vilket gör att området är intressant ur ett 
lokalt perspektiv.

Siffran 1 visar Fjugesta bys ungefärliga läge medan nr 2 är områden i anslutning till Edsbergs Sanna. Område 3 präglas av det tidiga 1900-tals-
samhället som byggdes kring Fjugesta station. Vid siffran 4 visas på områden som i huvudsak byggts under 1940-50-talen medan de vid nummer 
5 visar områden med 1960-70-talskaraktär. Letstigens äldre sträckning, »Getaryggen« och nya länsväg 204 samt Svartåbanan är markerade.

Allén vid Trystorps gård är den längsta i 
Lekeberg och ger en föraning om makten hos 
den som en gång anlade den.

Fallet Nytorp kan vara en arbetarbostad under 
Trystorp och har ovanliga fönsterbågar med 
kryssande spröjsar.
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Stenens och villakvarterens Lanna
Lanna är den tidigare stenindustriorten som växer med E18 som dragkraft.

I Lanna gav kalkstenen grogrund åt såväl sten- och cementindustri som ett 
samhälle. Bebyggelsen tycks först ha spridits längs den dåvarande riksvägen 
och i närheten av stenbrotten. Stenindustrin upphörde på 1960-talet och sen 
1990-talet har åkermarken i västra Lanna börjat förvandlas till moderna villa-
kvarter, som gett större befolkning samt utbyggd skola och förskola. 
Områdets attraktivitet kan sägas ha ökat i förhållande till att restiden till 
Örebro har krympt när E18 blev motorväg.

I Lanna är spåren av stenhanteringen med dagbrott, slagghögar samt i hus 
och andra anläggningar där kalksten ingår som synligt material värdefulla. 
Den skarpa kontrasten mellan västra Lannas tätare bebyggda villaområden 
och den mer oregelbundna, spridda bebyggelsen i övriga Lanna visar också 
på områdets äldre historia.

I Lanna är det därför viktigt att

– förtydliga och lyfta fram spåren av stenhanteringen 

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens 
utformning

Stenindustrin fick avsättning för sina produkter även utanför närområdet, 
vilket gör att området är intressant ur minst ett regionalt perspektiv.

Siffran 1 visar Lanna bys historiska, ungefärliga läge medan nr 2 markerar områden med anknytning till stenindustrin. Område 3 präglas av 1900-
talets första halva med spridd bebyggelse. Markeringen vid siffran 4 visar området som tillkom under 1970-talet och nummer 5 domineras av 
nutida villor. Karlskogavägens sträckningar genom och förbi Lanna är markerade på kartan, liksom nya länsväg 204 och Svartåbanan.

Edsberg Stenkulla gård ger ett mycket samlat 
intryck och bör ha tillkommit som en enhet på 
1920-talet.

Denna mycket enkla koja vid Fredrikslund i söd-
ra Tångeråsa är byggd av klena granstammar 
men har å andra sidan en rejäl spegeldörr.
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Mullhyttan och Mullån
Mullhyttan är den småskaliga, tidigare industriorten där Mullån korsar 
Letstigen.

Mullåns strömmande kraft drog bland annat till sig hytta, kvarnar, sågar, 
garverier och färgeri och gjorde Mullhyttan till en industriell plats redan före 
järnvägen. Samhället växte fram under de första decennierna av 1900-talet 
och bebyggelsen bredde ut sig till rätt otvunget på den skogsklädda 
sluttningen, på behörigt avstånd från järnvägsstationen. Letstigens betydelse 
märktes genom att bland annat många affärshus, statskyrkan och ortens ål-
derdomshem placerades längs den.

I Mullhyttan är spåren av hyttan och industrierna som uppstod tack vare 
Mullån, Letstigen och järnvägen värdefulla. Ortens luftiga och naturliga 
bebyggelsestruktur med barrskogen som närmsta granne är också mycket 
viktig.

I Mullhyttan är det därför viktigt att

– förtydliga och lyfta fram spåren av industrin längs Mullån

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens 
utformning

Mullhyttan är en småskalig industriort vilket gör att området är intressant ur 
ett lokalt perspektiv.

Siffran 1 visar Mullersätter bys historiska, ungefärliga läge medan nr 2 markerar områden i som präglas av sent 1800-tal. Områden av typen vid 
siffran 3 karaktäriseras av det tidiga 1900-talssamhället. Markeringen vid siffran 4 visar på områden som i huvudsak byggts under 1940-70-talen 
medan det vid nummer 5 visar på uttalat 1970-tal. Letstigens äldre sträckning och nya länsväg 204 samt Svartåbanan är markerade.

Huvudbyggnaden vid Smedberga gård 
uppfördes 1895 och inredningen i 
övervåningen är mer eller mindre intakt sedan 
dess.

Trystorp har en månghundraårig historia och 
är det närmaste man kommer ett slott i 
Lekeberg.
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Ekonomifakta »Lekebergs kommun 2014« 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-
statistik/Din-kommun-i-siffror/Oversikt-for-
region/?region=1814

Eriksson. Linnea »Lekebergslagen: en sammanställning 
över de bergshistoriska lämningarna i Hidinge, Kil, 
Knista, Kvistbro, Tysslinge och Vintrosa socknar«

Esbjörnsson, Estrid »Kyrkor i Örebro län: en vägledning 
till Svenska kyrkans kyrkobyggnader« 2000

»Grönstrukturplan för Lekebergs kommun« antagen av 
kommunfullmäktige 2014-11-20

Gustafson, Henry »Hidinge socken i faktaform - 
berättarform och jagform«

»Handlingar rörande verkställd delning af allmänna 
vägarne inom Edsbergs härad« lantmäteriakt 18-
EDH-10, 1899

»Hasselfors under fyra sekel: boken om företaget 
Hasselfors«

»Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver 
Sverige« 1859-70

Jansson, Rolf »Stil och kvalitet – När Klaessons 
möblerade världen«

Karlsson, Linus »Bergsmän och tackjärnspatroner: 
perspektiv på industrialiseringsprocessen 1810-
1900«

Kilsbergskommittén »Södra Kilsbergen« 1976

Klingnéus, Sören »Gods- och säteribildning i Närke 
under stormaktstiden«

Kulturmiljölag (SFS 1988:950)

»Kvistbro sockens historia: en bok om Kvistbro försam-
ling genom sju århundraden och om människornas 
liv i dessa bygder i gott och väl tusen år«

Lagerqvist, Lars O, Lindqvist, Herman »Den svenska 
skogens historia« 1999

Landshövdingens femårsberättelser för Örebro län 
1817-1905 http://www.scb.se/femarsberattelser 
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orebrolan1817-1855/ samt http://www.scb.se/ 
femarsberattelserorebrolan1856-1905_bisosh_/

Lantbrukarnas riksförbunds historia 
http://www.lrfhistoria.se/

Lantmäteriets avstyckningsplaner, byggnadsplaner, 
detaljplaner, grundkartor. regleringar, skifteshand-
lingar, stadsplaner och utomplansbestämmelser 
från arkivtjänsten »Historiska kartor « 
https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/

Lantmäteriet »Kartsök och ortsnamn« 
http://kso2.lantmateriet.se

Lekebergs kommun »Översiktsplan för Lekebergs 
kommun« 2014

Lekebergskyrkan, Thomas Sandin

Lennqvist, Jörgen »Våtmarkshistoria: Hjälmarens och 
Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen« 
2007

Lindman, Gundela »Vägar och färdleder i västra 
Närke«

Lindstén, Carl-Anders »En resa i tiden – från den stora 
smällen till Mosjömadonnan« 2001

Losman, Beata »Förvaltningshistorik« 
http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/

Länsstyrelsen i Värmland »Visnum-Vall« 
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/ 
samhallsplanering-och-kulturmiljo/ 
landskapsvard/se-och-besoka/visnum-vall/

Länsstyrelsen i Örebro »Förslag till områden av riks-
intresse friluftsliv 3 kap. 6 § Miljöbalken dnr 409-
4944-2013« 2013

Länsstyrelsen i Örebro »Skyddad kulturmiljö? Kart-
läggning av hur kulturhistoriska värden har säker-
ställts i den kommunala samhällsplaneringen i 
Örebro län 1987-2009« publikation 2010:27

Länsstyrelsen i Örebro »Program för kulturmiljövård i 
Örebro län del 1« publikation 2002:21

Miljöbalk (SFS 1998:808) 

»Miljömålsprogram för Lekebergs kommun 2010-
2015« antaget 2010-11-25

Montelius, Jan-Olof »Vägen i kulturlandskapet – vägar 
och trafik före bilismen« 2004

museiföreningen Örebro-Svartå järnväg - Svartåbanans 
vänners sida http://www.svartabanan.se/

Nybblekyrkan, Gudrun Nordström

Olsson, Gerhard och Stranneby, Dag »Lekeberg 10 år«

Plan- och bygglag (SFS 2010:900)

Reinestam, Reinert »Knista socken del 1-2«

Rikets ekonomiska karteverk »Beskrifning till kartan 
öfver Edsbergs härad af 1868, Örebro län«

Rikets ekonomiska karteverk »Beskrifning till kartan 
öfver Grimstens härad, Örebro län«

Rikets ekonomiska karteverk »Beskrifning till kartan 
öfver Hardemo af år 1868, Örebro län«

Rikets ekonomiska karteverk »Beskrifning till kartan 
öfver Lekebergs härad af åren 1867-70«

Riksantikvarieämbetet »Europeiska landskaps-
konventionen« http://www.raa.se/om-
riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete 
/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/

Riksantikvarieämbetet »Fornsök« 
http://www.fmis.raa.se/

Riksantikvarieämbetet » Nationella kulturmiljömål« 
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-
och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-
kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-
kulturmiljomal/

Riksförbundet Svensk Trädgård »Zonkarta över 
Sverige« http://www.tradgard.org/ 
svensk_tradgard/zonkarta/zonkarta_stor.html

»Rikstelefonkatalogen nr 26 januari 1914, del V 
Värmland, Dalarne, Närke, Västmanland, m.m.«

Salemförsamlingen i Mullhyttan, Pär Söderberg

Selldén, Hugo »Återblick på ett händelserikt sekel – en 
beskrivning av utvecklingen inom Örebro lantmän 
under 1900-talet« 1994

»Statens offentliga utredningar 1924:6. Utredning 
rörande ny vattenväg mellan Östersjön och Vänern, 
Göta kanal, jämte bihang, innefattande preliminär 
utredning rörande vattenväg mellan Hjälmaren och 
Vänern, Svea kanal« 1924

»Statens offentliga utredningar 1940:12. Betänkande 
med utredning och förslag angående inrättande av 
fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda 
samhällenas befolkning« 1940

Statistiska centralbyrån »Andel utrikes födda, 2014 
jämfört med 2013« http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/ 
Befolkningens-sammansattning/ 
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Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-
kommuner/290736/

Statistiska centralbyrån »Kommunfakta Lekeberg 2015 
tätort« 
http://lekeberg.se/download/18.acc709b14d37e09
19d13372/1450787149573/Kommunfakta+2015+t%
C3%A4tort.pdf

Statistiska centralbyrån »Markanvändning enligt 
Svenska MarktäckeData (SMD)« http://www.scb.se/ 
sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/ 
Markanvandning/ Markanvandning-enligt-Svenska-
MarktackeData-SMD/

Statistiska centralbyrån »Småorter; arealer, 
befolkning« http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/ 
Markanvandning/Smaorter-arealer-befolkning/

Statistiska centralbyrån »Tätorter; arealer, befolkning« 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-
efter-amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-
arealer-befolkning/

Statistiska centralbyrån » Urbanisering – från land till 
stad« http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/ 
Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/

Stiftelsen Lekebergshus protokoll 1962-1970 i Örebro 
stadsarkiv

Ström, Sture, Karlskoga, Opublicerad dokumentation 
om Bofors ls-ring

Sundström, Maria »Tångeråsa kyrka – en av Sveriges 
äldsta träkyrkor« 2011

»Sveriges bebyggelse – statistisk-topografisk beskriv-
ning över Sveriges städer och landsbygd. Lands-
bygden, Örebro län, del II«

Sveriges geologiska undersökning »Berg och malm i 
Örebro län« SGU PM 1987:3

Sveriges geologiska undersökning »Kartvisare 
berggrunden i Sverige« http://apps.sgu.se/ 
kartvisare/ kartvisare-berggrund-1-miljon-sv.html

Sveriges geologiska undersökning »Kartvisare jordarter 
i Sverige« http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-1-miljon-sv.html

Sveriges nationalatlas »Bergsbruk – gruvor och 
metallframställning« 2011

Tham, Wilhelm »Beskrifning öfver Örebro län« 1849

Trafikverkets museer, Väghistoriska samlingarna 
»Väghistoriska kartan«

Umeå universitet »Demografiska databasen – 
folkmängd 1810-1990« 
http://www.ddb.umu.se/tjanster/folkmangd/

Viberud, Börje »Vibyboken: Viby och Tångeråsa 
socknars historia, natur och kultur«

Västernärkes hembygdsförenings digitala bildarkiv 
http://www.vasternarke.se/bilder/

Ydreborg, Berit »Lannaboken: berättelser om livet i 
Lanna«

»Örebro läns förvaltning och bebyggelse, del I-II 
Närke« 1948

Örebro kommun, generalplanekommittén »Förslag till 
generalplan för Örebro kommun« 1974

Örebro läns museum »Från bergslag och bondebygd: 
Folkrörelser i Örebro län – människor och miljöer« 
1979

Örebro läns museum »Från bergslag och bondebygd: 
Från masugnar till mobiltelefoner – industrihistoria i 
Örebro län« 2005

Örebro-Svartå järnvägs ABs handlingar i Riksarkivet 
med referenskod SE/RA/420333/190

Page 217 of 397



56

Page 218 of 397



Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§146 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (13KUB221)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Samrådsmöten 
skulle enligt beslutet hållas i Lanna, Fjugesta och Mullhyttan. Den 26 januari 2016 beslutade kultur- 
och bildningsnämnden att återuppta samrådet under perioden från den 1 till den 14 februari 2016. 
Skrivelsen redogör för hur samrådet kring Lekebergs kulturmiljöprogram gått till, vilka synpunkter 
som kommit in och hur de har tagits tillvara under båda dessa samråd.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram

2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet

3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för allmänheten i digital 
form, men inte i full storlek

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram

2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet

3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för allmänheten i digital 
form, men inte i full storlek

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun
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Föreningsbidrag med 
anledning av namnsponsring 

av Hidinge bollhall 

13

KUB 16-160
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: KUB 16-160

Tjänsteskrivelse - Utvecklingsbidrag för att stärka 
föreningslivet i Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Sponsormedlen på 
75 000 kr ska användas till att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best 
Arena”. Sponsormedlen på 75 000kr ska användas till att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i 
kommunen

2 Analys
Föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i Lekebergs kommun kan söka extra 
bidrag till sin verksamhet. Se reglerna i separat dokument.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Genom att stärka bidragen till föreningarna och att barn och unga prioriteras bör 
konsekvenser för barn och folkhälsa bli positiva. Jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration är perspektiv som är svårare att bedöma och som kan kräva 
mer medvetna insatser. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Endast medlen på 75 000 kr som inkommer årligen via namnsponsringsavtalet ska 
användas.

3 Slutsats
Den nya bidragsformen utgör en extra möjlighet för föreningar i kommunen att söka 
bidrag för att vidareutveckla sin verksamhet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att namnet för den nya bidragsformen blir 
utvecklingsbidrag och antar tillhörande regler.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Regler 3 (3)

Bakgrund
Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best Arena”. 
Sponsormedlen på 75 000kr ska användas till att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun 
och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen. 

Vem kan söka?
Föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i Lekebergs kommun kan söka. 

Hur söker man?
Föreningen ansöker om bidrag till utvecklingsprojekt genom att använda blanketten 
”Utvecklingsbidrag” på kommunens hemsida. Ansökan skickas till: Lekebergs kommun, 
Kultur- och fritidsavdelningen, 716 81 Fjugesta.

Vad kan man söka för?
Det föreningen söker bidrag för ska fokusera på utveckling av den egna verksamheten. Det kan 
handla om satsningar som har som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter, samverkan med 
andra och utbildning. Enstaka arrangemang/evenemang ska vara så speciella och/eller 
nyskapande att det kan ses som metodutvecklande eller ha en tydlig uppmärksamhetseffekt för 
föreningen och kommunen. Det går ej att söka enbart för inköp av material.

Utvecklingsprojektet får gärna utgå från något av de fyra områdena som Lekebergs kommun 
arbetar medvetet med, nämligen Attraktiv kommun, Barn och unga, Trygghet samt Näringsliv. 

Aktivitet/verksamhet för barn och unga kommer att prioriteras. 

När söker man?
2016 är sista ansökningsdag 1 oktober. Fr.o.m. 2017 är sista ansökningsdag 1 mars.

Handläggnings- och beslutsprocess
Handläggare är tjänsteman på kultur- och fritidsavdelningen

Handläggaren tar emot och bedömer ansökningarna samt motiverar och föreslår en fördelning 
alt. avslag. Därpå följer politisk diskussion och beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Vid behov kan beloppet betalas ut i förskott. Om utvecklingsprojektet ställs in ska hela 
utvecklingsbidraget återbetalas. Bidrag kan ej sökas retroaktivt.

En enkel rapport med uppföljning av utvecklingsprojektets utfall, i verksamhet och ekonomi, 
ska skickas in. Befintlig blankett ska användas.

I samband med marknadsföring ska det framgå att Lekebergs kommun är bidragsgivare.
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§147 - Föreningsbidrag med anledning av namnsponsring av 
Hidinge bollhall (KUB 16-160)
Ärendebeskrivning
Via ett femårigt namnsponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit rättigheterna till 
namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att 
stärka föreningslivet i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att namnet för den nya bidragsformen blir utvecklingsbidrag 
och antar tillhörande regler.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att reglerna förtydligas med vilka belopp som är sökbara.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förslag till beslut och finner att arbetsutskottet gör 
så.

Ordförande tar därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och frågar om 
arbetsutskottet ställer sig bakom tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att namnet för den nya bidragsformen blir utvecklingsbidrag 
och antar tillhörande regler med tillägget att reglerna förtydligas med vilka belopp som är sökbara.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun
 Regler - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i Lekebergs kommun
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Redovisning av särskild 
granskning gällande utfallet av 

lärplattor till alla elever på 
Lekebergsskolan 7-9

16

KUB 15-156
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1)

Dnr: KUB 15-156

Tjänsteskrivelse - Särskild grankning gällande utfallet 
av lärplattor till alla elever, på Lekebergsskolan 7-9

   

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kultur- och bildningsnämnden om att några rutiner eller 
bestämmelser inom nämndens ansvarsområde granskas. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade 2015-02-23, § 6, att överlämna fastställandet av särskild 
granskning 2015 till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade 2015-03-02, § 51, att 
fastställa en av de särskilda granskningarna inför 2015 till:
Hur har utfallet av lärplattor till alla elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit?
Vilka behov för fortsatt satsning på digitala läromedel finns? Vilka hinder ser man? 
Finns det framtagen plan för pedagogernas kompetensutveckling inom detta 
området?

Utredning redovisas som särskild bilaga.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av särskild granskning gällande Hur har utfallet av 
lärplattor till alla elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit, 
2. lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Särskild granskning av 1-1, Lekebergsskolan 7-9 

På uppdrag av Kultur- och bildningsnämnden följer en rapport gällande  
1-1projeketet på Lekebergsskolan 7-9.

Bakgrund
Projektet inleddes i början av september, 2012. Skolan hade tilldelats en budget för 
att förbättra den digitala miljön. I uppdraget avsågs Lekebergsskolan 7-9 vara en 1-1 
skola redan vårterminen 2013. I uppdragets budget fanns även utrymme för trådlöst 
nätverk på kommunens alla skolor och förskolor, utbyte av tunna klienter, 
arbetsdator till samtliga pedagoger, utrusta klassrum med projektor, surfplattor till 
skolor och förskolor samt digitalt verktyg till elever i behov av stöd.

I projektgruppen ingick: 
Marcus Falk, IKT-pedagog 
Johan Prabin, chef för barn och familjeenheten, IT-råd 
Gunilla Sellén-Johansson, rektor Mullhyttans skola
Ulrika Fredlund, IT-ansvarig

En tidsram på fyra månader gavs för att igångsätta ett 1-1 projekt på Lekebergsskolan 
7-9 , vilket projektgruppen fann som en orimlig tidsplan. Att få tid till att ta fram en 
lämplig infrastruktur och kompetensutveckling för pedagogerna var ett måste.

Projektgruppen förde diskussioner om vilket digitalt verktyg som skulle införskaffas. 
Projektgruppen lyfte frågan med personal på Lekebergsskolan 7-9 och bestämde att 
köpa in surfplattor till eleverna. Projektgruppen och personalen såg många fördelar 
med verktyget och det kändes bra att kunna få börja med ett verktyg som låg i tiden. 

Upphandling av Surfplattor
När det var dags att beställa surfplattor var det oroligt kring upphandlingsavtalen. 
Det hann ske flera överklaganden innan det fastslogs att upphandlingsavtalet måste 
göras om på grund av formfel och att den snabbaste vägen var att återgå till 
ramavtalet och göra en förnyad konkurrensutsättning. Enligt dessa förutsättningar 
gjordes inköpet av surfplattor, i slutet på december 2013, av Hans Boskär, dåvarande 
kommundirektör. Den långa upphandlingstiden gjorde att arbetet i projektgruppen 
av olika anledningar blev stand-by.
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Nätverk
Vid införandet av surfplattorna märktes det att nätet inte var dimensionerat efter 
mängden användare och hårdbelastades. Det var svårt att logga in på nätverket om 
man loggat ur eller kommit sent till skolan. IP-adresserna räckte inte till. Problemet 
löstes med att det skaffades fler ip-adresser och att inloggningstiden förkortades. 

Apple-id
När projektetgruppen stod inför faktum att plattorna skulle delas ut fortare än vad 
som var önskvärt, var vi tvungna att bestämma om eleverna och pedagogerna skulle 
använda sina privata Apple-id eller om det skulle skapas kommunägda Apple-id. 
Projektgruppen tog beslut om att använda privata Apple-id eftersom det inte fanns 
tid och möjlighet att massgenerera Apple-id.
Konsekvensen av att använda privata Apple-id märktes av vid skolstart HT 2014, då 
en del appar försvann från plattorna. Vi får dock skylla på Apple i denna fråga, 
eftersom de var ganska otydliga med sin information. 
Inför nyutdelningen av plattor till år 7 har IT-enheten tillsammans med Marcus Falk 
kunnat massgenerera kommunägda Apple-id. Detta kommer att vara låst till elevens 
platta och inte vara möjligt att ta bort. De appar som köps via Apples VPP-program 
kommer i och med detta finnas i kommunens ägo och inte riskera att förloras. 

Kontrakt
Många kommuner väljer att leasa datorer/surfplattor. På så sätt slipper man hantera 
distribution, administration, skade- och försäkringsärenden. Leasing-företagen skapar 
tillsammans med kommun ett avtalskontrakt med vårdnadshavare. På så sätt sker 
skadehanteringen smidigt. I och med att Lekebergs kommun bestämde att äga 
surfplattorna själva behövde kommunen skapa ett eget kontrakt. 

För att få en bild av hur kontraktet skulle formuleras, lusläste Marcus Falk andra 
kommuners kontrakt och skrev ihop ett eget. Det som satte käppar i hjulet var 
försäkringsfrågan. Kostnaden för att försäkra våra plattor var stor. För att undvika 
denna kostnad sade Hans Boskär, dåvarande kommundirektör, att kommunen tar 
höjd på kostnaden för surplattorna, så att skadekostnaden täcks via budget. 
När kontraktet var klart bad Marcus Falk kommunens försäkringsmäklare, Söderberg 
& partners granska det. Efter några påpekanden ansågs det att kontraktet var 
godkänt. Här hade Marcus Falk önskat mer stöd från någon i beslutsfattande 
ställning. 

Inför utdelandet av surfplattor bjöd Lekebergsskolan 7-9 in vårdnadshavare till två 
informationskvällar. På detta möte gick vi igenom kontraktet sida för sida och gav 
möjlighet att ställa frågor. Det som var mest känsligt var punkten försäkring. Efter 
informationskvällarna fick alla elever och vårdnadshavare med sig ett kontrakt hem, 
med uppmaningen att tillsammans läsa igenom och signera kontraktet. 100 % av 
eleverna lämnade in ett påskrivet kontrakt och kvitterade ut en surfplatta.
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Kostnader
Det har gått sönder ett stort antal surfplattor. De är ömtåliga och vi har att göra med 
ungdomar. Till en viss del kan skadorna bero på att det valdes ett skalskydd som inte 
var tillräckligt bra. Några surfplattor har gått sönder på grund av oaktsamhet. Det 
som är svårt att avgöra för skolan är hur surfplattan har gått sönder. Tiden till att 
undersöka anledning till skadan är bristfällig. Vi har valt att fria istället för att fälla. 
Enligt SKL:s jurist i skolfrågor har skolan rätt att utkräva ersättning för uppsåtligen 
skadat skolmaterial och då bör vi ha klara bevis för att så varit fallet.

Att reparera trasiga glas på modellen iPad Air har visat sig vara svårt. IT har lämnat in 
ett antal plattor till en reparatör som misslyckats med reparationen. Det beror till 
största del på att glaset pressas in i en aluminiumram. Om ramen är tillbucklad 
riskerar glaset att spricka igen. 
Marcus Falk har pratat med Rikard Olsson, IT-chef om att försöka med andra 
reparatörer. Det bör då göras en offertförfrågan med flera olika reparatörer. Ärendet 
har inte blivit prioriterat hos IT-enheten. Det har därför varit enklast att köpa in nya 
surfplattor vid två tillfällen.

För att undvika skador på surfplattor har vi bestämt att köpa in skalskydd av bättre 
kvalité till alla elever.

MDM (Mobile Device Management)
För att kunna hantera den stora mängden surfplattor köptes ett 
manageringsprogram in. Kommunens MDM-program heter Airwatch. Med 
Airwatch:s hjälp kan plattorna styras och ges olika profiler som gör att eleverna får 
tillgång till det trådlösa nätverket och e-posten. Det går att skapa olika grupper som 
man kan skicka appar till. Det finns möjlighet att låsa/öppna surfplattor och se att de 
ligger med i systemet. När plattan är ute i verksamheten behövs ingen 
handpåläggning. Det stora jobbet görs innan utdelandet.

Marcus Falk har varit administratör för skolan och varit den på hela IT-avdelningen 
som arbetat mest med verktyget. Marcus Falk fick en snabbkurs på 15 minuter i 
programmet av Ulrika Fredlund innan hon slutade så Marcus har fått lära sig det 
mesta själv. Det hade varit önskvärt med en utbildning i programmet, men det har 
rått en viss tveksamhet i om man skulle fortsätta med Airwatch i Sydnärke IT. Nu är 
beslutet taget att Airwatch införs i alla kommuner och Marcus Falk har fått vara med 
på en utbildningsdag samt arbetat tillsammans med en konsult, när det nu ska ut en 
större mängd plattor till elever i år sju. I och med denna fördjupning kan Marcus Falk 
se programmets styrkor och notera att det vid kommunens uppstart av 1-1 inte 
riktigt gjordes allt rätt från början. Nu finns det en projektgrupp som arbetar kring 
Airwatch och ingen det är inte längre en ”one man show”.

OBS! Våra förskolor finns inte med i Airwatch. Det beror på att de tillhör det 
administrativa nätet. Kommunen har inte licenser för dem. Kostnaden för en 
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Airwatch-licens är mycket högre för administration än skola.  Det skulle underlätta 
mycket för förskolan om de kom med i hanteringen. Enligt uppgifter från IT-enheten 
är arbetet påbörjat i denna fråga.

VPP (Volume Purchase Program)
När 1-1 projektet startades var det svårt att köpa in appar på ett enkelt sätt. Det 
enda alternativet var att skaffa Giftcards av olika valörer och lägga in på plattorna 
manuellt. Det var en tidskrävande och relativt bökig process. Projektgruppen samt 
personal från Lekebergsskolan 7-9 valde därför till stor grad att köra på gratisappar.
I MDM:en kan det skapas smarta grupper där appen styrs till direkt till elev eller 
grupp.
I och med att Apple gav Sverige tillträde till sitt VPP-program hösten 2014 gavs det 
större möjlighet till att köpa in appar på ett smidigare och mer ekonomiskt sätt. 
Appar köps in i manageringsläge, vilket gör att vi kan dela ut och dra tillbaka appen. 
Vid större inköp ges rabatt på appens pris. Allt sköts via mdm-konsolen. En viss 
tveksamhet råder fortfarande kring hur det blir när elever använder ett privat apple-
id, men det är i dagsläget ingen större mängd kostnadsappar som skickats ut. 
Problemet löser sig nu när vi successivt övergår till kommunägda apple-id.

Lagring
En central fråga i sammanhanget är hur vi lagrar elevens arbete på bästa sätt och hur 
pedagogerna kan hantera materialet. När projektet startades blev detta en central 
fråga. Elevernas plattor har relativt gott lagringsutrymme, men att kunna dela med 
sig till sina pedagoger blir svår eftersom mailstorleken var satt till 4MB. Denna ökade 
IT-enheten sedermera. Det andra problemet som uppstod var att pedagogernas 
lagringsutrymme tog slut.
De här faktorerna innebar att Marcus Falk tillsammans med personal från 
Lekebergsskolan 7-9 började leta efter en lämplig molntjänst som kunde hantera 
problemet. Malmö stad hade tillsammans med sina jurister och Google skrivit ett 
avtal efter alla konstens regler, men fick avslag på sitt arbete av Datainspektionen. 
Därmed föll tanken med Google apps for education(GAFE) samt till exempel Dropbox, 
som väl är den mest kända molntjänstleverantören. Till slut öppnade sig det en 
möjlighet för oss. Ale kommun fick godkänt av Datainspektionen. Deras 
molntjänstleverantör var Office 365 från Microsoft. I samband med detta fick Marcus 
Falk reda på att Sydnärke IT var igång med att teckna ett avtal med Microsoft. Tyvärr 
har IT-enheten inte kunnat sjösätta driften av Office 365 i kommunens it-miljö, 
beroende på vår AD-hantering. För att lösa frågan behövdes kunskapen från extern 
konsult. Den kostnadsfrågan gick mellan olika instanser och ingen ville ta tag i frågan. 
Detta var under våren 2015. Frågan blev akut och Marcus Falk tog upp den med 
Rikard Olsson,IT-chef i september. I början av november hade en arbetsgrupp kring 
Office 365 möte med konsulten och bestämde att arbetet skulle dras igång. På mötet 
sattes 1 december 2015 som slutdatum för arbetet. Tyvärr kommer förmodligen 
igångsättandet av Office 365 försenas något, beroende på avtalsfrågor med 
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Microsoft.
När avtalet och hanteringen väl är på plats kommer all personal inom skola samt 
elever få en brevlåda som rymmer minst 50Gb och en lagringsyta på minst 1Tb.

Epost
Alla plattor blev levererade till kommunen i januari 2014. Vid den här tiden var Ulrika 
Fredlund tillbaka i tjänst på IT-avdelningen. Marcus Falk och Ulrika Fredlund hade ett 
samtal kring administrationen och manageringen av enheterna. IT-enheten behövde 
tid till att utfärda certifikat för WiFi, så att vi kunde få till en profil, som gjorde att 
plattorna gick upp på nätet. Ett krav från Marcus Falk var att det måste finnas en 
profil för e-posten. Det var inte någon mening med att lämna ut något som inte var 
färdigt. Det var vissa svårigheter med att få till denna profil och det lyckades inte. I 
detta läge fick projektgruppen order från politiken om att dela ut plattorna till 
eleverna. Det kändes inte okej att lämna ut en ofärdig produkt. Projektgruppen och 
IT-enheten hade behövt tid till att provköra allt. Men fick anpassa oss efter direktivet. 
En dialog i det här läget hade varit bra. Pedagoger på Le 7-9 upplever fortfarande att 
eposthanteringen är ett problem.

Utskriftsmöjligheter
Kommunen behöver se över situationen om möjlighet till att skriva ut från 
surfplattan. Det är en stor önskan från all personal inom skolan. Skolan föreslår att IT-
enheten får det som ett prioriterat uppdrag från kommunledningen.
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Sammanfattning
Att välja surfplatta som digitalt verktyg var ett modigt beslut. Det innebar en stor 
förändring av infrastrukturen och en helt ny IT-miljö för kommunens IT-avdelning. En 
övergång från PC-miljö till Apple.

Ser man det hela i backspegeln kan det tyckas vansinnigt. Om projektgruppen köpt in 
PC-datorer hade det på långa vägar inte blivit så många problem som behövdes lösas. 
Det hade varit en känd miljö för alla. 

Projektgruppen i samråd med pedagoger på Lekebergsskolan 7-9 valde surfplattan 
för dess många fördelar och att det inte skulle gå att köpa en PC-dator som kunde 
erbjuda alla de funktioner som surfplattan har. Projektgruppen valde ett spår där vi 
faktiskt har legat i framkant i jämförelse med andra kommuner. MDM är fortfarande 
ganska nytt i skolans värld.  

Den centrala bristen i arbetet för projektgruppen har varit tid. Tid att sätta upp 
planer och tillvägagångssätt. Marcus Falk fick uppdraget att leda projektet med en 
tjänstenedsättning på 10%. Övriga deltagare i gruppen hade andra uppdrag (rektor, 
BoF-chef och IT-ansvarig). Mitt i processen tog Ulrika Fredlund tjänstledigt och då 
försvann den tekniska kompetensen ur gruppen, Ulrika återkom dock men slutade 
ungefär då alla surfplattor var i drift.

Projektgruppen hade kontakt med företaget Caperio, som ledde två dagars 
kompetensutveckling med personalen på 7-9, men den kom alldeles för tidigt i 
processen. Samarbetet med Caperio var inte lyckat. Det var svårt att komma i 
kontakt med ansvariga och projektgruppen valde därför att avsluta samarbetet. Det 
berodde även på ekonomiska anledningar. 

Marcus Falk har inte förrän under hösten 2015 fått möjlighet att arbeta med frågorna 
på heltid. Marcus Falk ser många utvecklingsmöjligheter och det måste till en 
progression i arbetet med digital teknik i skolan. Kommunens IKT-strategi bör ses 
över.

Det har tagit tid med att få ut de nya surfplattorna, men Marcus Falk har fått mer 
information och kunskap om Mdm-verktyget, som leder till att vi kan hantera och 
administrera surfplattorna på ett bättre sätt. Om framtida problem kan undvikas 
genom att ta göra ett omtag och inte stressa, bör vi göra det.

Det behöver tas ett samlat grepp i utvecklingsfrågan av IKT-pedagogik och 
måluppfyllelse. IKT är centralt i skolans läroplan, LGR11. För ett par år sedan var 1-1 
det enda som diskuterades. Puenteduras SAMR-modell diskuterades och försökte 
implementeras i arbetssättet med datorer i skolan. Nu försvinner de tankarna 
alltmer, eftersom skolan ska vila på vetenskaplig grund. Det har rått en apphysteri i 
skolvärlden, men den börjar avta. Less is more. Nu är det mer intressant att tänka hur 
vi implementerar det digitala verktyget i vår pedagogik och metodik. Det digitala 
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verktyget ska vara ett redskap som används för att utveckla nya arbetssätt för 
kommunikation, samarbete, redovisningsformer och synliggöra sitt arbete på olika 
sätt för fler personer än pedagogen. Det ställer också krav på hur pedagogens 
bedömning ska ske när det gäller digitala arbeten, där eleven kombinerar text med 
olika media (multimodalt). Skolan behöver ta till sig tankar kring 21st Century 
learning skills, vilka erfarenheter och förmågor som behövs i framtiden samt learning 
analythics. Det går att se trender i den digitala skolmiljön: digitala prov, ny lärarroll, 
eleven som producent…

Det är viktigt att det är en levande fråga och att det råder delaktighet mellan 
kommunledning och våra pedagoger.  Det råder just nu en frustration hos 
pedagogerna när de inte kan se en utveckling i sitt arbete i och med att det stöter på 
problem av teknisk anledning. Det måste arbetas bort. 

Att kunna se om måluppfyllelsen bland eleverna har ökat under tiden kommunen 
erbjudit ett digitalt verktyg till eleverna är svårt att säga. Det har gått för kort tid och 
kanske har det digitala verktygets kapacitet inte utnyttjats full ut. 

Kommunen behöver därför se till att utskriftsmöjligheter kommer igång, 
molntjänster med lagringsutrymmen finns, program som interagerar med varandra 
och att pedagoger får möjlighet att behärska sitt och elevernas digitala verktyg 
genom kompetensutbildning. Det handlar inte bara om det tekniska kunnandet utan 
även om det pedagogiska kunnandet. 

Följande behöver erbjudas och ses över:

Kompetensutveckling till pedagoger kring

 Surfplattor
 Office 365
 Digitala hjälpmedel
 Digitala presentationsytor/kanaler/resurssidor
 Digitala verktyg
 Forskning/analyser om IKT i skolan

Kompetensutveckling IKT-pedagog(strateg)

Kommunikation och avstämning med beslutsfattare.
 Vem äger frågan? Hur tar vi beslut om fortsättning eller förändring?
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IKT-strateg och IKT-pedagoger (IKT-piloter, IKT-ansvariga)
Det blir fler och fler digitala verktyg ute på skolorna i Lekebergs kommun, vilket 
kräver att det bör finnas en personal på varje skola som kan driva på utvecklingen 
och få tid till att göra det. IKT-strategen kallar till möte med IKT-pedagoger och delger 
information och har kompetensutveckling etc. Pedagogiska diskussioner förs.

Support och drift
Vem är ansvarig för systemen? Skola eller IT
Det behöver finnas en personal på Lekebergsskolan 7-9 som kan vara support för 
tekniska frågor och ha administratörsrättigheter till system och drift.

IKT-strategi för Lekebergs kommun

Fjugesta 2015-11-27

Rapporten är skriven av
Marcus Falk, IKT-pedagog

På uppdrag av 
Maria Bäcklin, förvaltningschef Kultur- och bildning 
Anita Thorsberg-Ladinek, rektor Lekebergsskolan 7-9
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Tillägg till Särskild granskning 1-1 Lekebergsskolan 7-9
Elevers synpunkter på användningen av ett digitalt verktyg

Här följer en sammanställning av elevernas synpunkter om användandet av ett digitalt verktyg i 
undervisningen. Det kan konstateras att både elever och pedagoger upplever i stort sett samma 
fördelar/nackdelar med det digitala verktyget. 

Positiva effekter av användandet av 
digitalt verktyg.

Omvärldsbevakning 
Det är enkelt att söka information, 
tillgänglighet till webben

Dokumentationsmöjligheter
Dokumentation samlad och tillgänglig. 
Underlättar struktur och organisation.

Inkludering
Alla elever har samma verktyg. Jämlikhet. 

Stöd till elever med särskilda behov
Tillgång till hjälpmedel, anpassade 
applikationer.

Inläsningstjänst tillgängligt till alla elever.

Studiestöd på modersmål 
Hjälper elever med ett annat modersmål att 
klara studier på rätt nivå, trots 
språkförbistringar. Självständighet

Kommunikationsmöjligheter
Appar skapar goda 
kommunikationsmöjligheter för nyanlända 
elever 

Digital kompetens

Surfplattans fördelar
Den är enkel att använda, snabb att starta 
upp, smidig att skriva på. Kan använda olika 
appar och funktioner som underlättar 
inlärningen.

Nackdelar med användandet av digitalt 
verktyg

Tekniska problem
Mailfunktionen fungerar dåligt för många 
elever. 
Det finns ingen möjlighet att skriva ut 
dokument direkt från surfplattan. 
Airdrop fungerar bara ibland. Det blir svårt att 
lämna in uppgifter.

Programkonflikter 
Två olika plattformar, PC och iOS, där 
det ofta uppstår konflikter. Till exempel 
mellan Word och Pages
Dålig kompabilitet med Infomentor som 
lärplattform. 

Distraktion/koncentration
För en del elever blir surfplattan 
distraherande och påverkar deras 
koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt att 
släppa ett spel som spelas på rasten. 
Sociala medier kan ge fel fokus. Många elever 
har svårt att lägga ner sin surfplatta när 
lektionen ska börja, det både stör och förstör.
Det märks tydligt att många av eleverna med 
särskilda behov har svårt med att växla mellan 
rast/lektion och använda verktyget rätt. 
Många elever är kritiska till att andra 
använder surfplattan till annat.

Arbetsmiljön påverkas
Trygghetsarbetet har ökat på skolan. Många 
elever och pedagoger känner sig otrygga med 
att kunna bli filmade i olika situationer och bli 
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publicerade på nätet. 
Det uppstår konflikter mellan elever i 
samband med nätkränkningar, film- och 
fotosituationer. 
Pedagoger upplever fler konflikter med elever, 
i samband med att de får be elever att lägga 
undan sitt digitala verktyg när det används på 
fel sätt.

Surfplattans nackdelar
Finns ingen filhantering
Svårt att skriva utan tangentbord
Mail och utskrift skulle fungera i en PC-miljö.
För enkelt att installera spel och använda 
sociala medier. 
Ömtålig

Ergonomi
En del elever klagar över nackproblem.
Eleverna blir stillasittande på rasterna.

Ansvar
En del elever är oförsiktiga med sin surfplatta.  

Teknisk support
Det saknas teknisk support på plats. Det bör 
finnas en person på skolan som kan managera 
och hantera surfplattor.
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Protokoll 2016-03-22

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

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Anita Ladniek (rektor)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Marcus Falk (IKT-pedagog)

Protokollet innehåller paragraferna §86

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 

§86 - Redovisning av särskild granskning - Hur har utfallet av 
lärplattor till alla elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit? 
(KUB 15-156)
Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kultur- och bildningsnämnden om att några rutiner eller bestämmelser inom 
nämndens ansvarsområde granskas. Kultur- och bildningsnämnden beslutade 2015-02-23, § 6, att 
överlämna fastställandet av särskild granskning 2015 till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade 
201503-02, § 51, att fastställa en av de särskilda granskningarna inför 2015 till:
Hur har utfallet av lärplattor till alla elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit?
Vilka behov för fortsatt satsning på digitala läromedel finns? Vilka hinder ser man? Finns det 
framtagen plan för pedagogernas kompetensutveckling inom detta området?

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av särskild granskning gällande Hur har utfallet av lärplattor till alla 
elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit, 
2. lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av särskild granskning gällande Hur har utfallet av lärplattor till alla 
elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit, 
2. lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB au - §270 Redovisning av särskild granskning - Hur har utfallet av 

lärplattor till alla elever, ”en-en”, på Lekebergsskolan 7-9 blivit?
 Rapport - Särskild granskning 2015 - Hur har utfallet av lärplattor till alla elever 1-1, på 

Lekebergsskolan 7-9 blivit?
 Tjänsteskrivelse - Särskild grankning gällande utfallet av lärplattor till alla elever, på 

Lekebergsskolan 7-9
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Handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i 

nära relationer

17

KUB 14-422
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Tjänsteskrivelse 2016-05-19 1 (2)

Dnr: KUB 14-422

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera 
kommunens handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med 
anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter.
Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga 
upptäckter och insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta 
systematisk med området våld i nära relationer.
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för 
samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), 
samt officiella kontaktuppgifter.

1 Bakgrund
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från respektive enhet 
med stöd från Sydnärke folkhälsoteam och sakkunnig från Örebro läns landstings 
samhällsmedicinska enhet arbetat fram ett förslag till ny handlingsplan. 

2 Analys
Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga 
upptäckter och insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta 
systematisk med området våld i nära relationer.

Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för 
samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), 
samt officiella kontaktuppgifter.

Handlingsplanen åtföljs av en åtgärdslista med förslag på aktiviteter kopplade till 
kompetensutveckling och kommunikation. Åtgärdslistan ska vara ett levande 
dokument som följs upp och revideras efter hand. Avgörande för kontinuiteten är 
bildande av en samverkansgrupp som ansvarar för att bära frågan och genomföra 
aktiviteterna. Samverkansgruppen bör bestå av representanter från vuxenenheten, 
barn- och familjeenheten, verksamhetsutvecklare vård och omsorgsförvaltningen, 
representanter från folkhälsoteamet, vårdcentralen, polisen och berörda 
frivilligorganisationer. 

2.1 Övergripande konsekvenser
Våld i nära relationer är ett folkhälso- och jämställdhetsproblem. Även i en liten 
kommun som Lekeberg är det av vikt att ha ett förebyggande arbete och en 
systematik kring upptäckt, hjälp och stöd till personer i riskzon. 

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Det finns särskild 
kompetens vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck att tillgå i länet vid behov.
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I handlingsplanen har målgruppen definierats till våldutsatta, barn som upplever våld 
och våldsutövaren, vilket är av vikt ut barnperspektiv. På så sätt ska samtliga 
involverade få relevant hjälp och stöd. Det är alltid barnets situation som prioriteras i 
hanteringen av ärenden.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Vid effektivt förebyggande arbete och tidiga insatser blir samhällskostnaderna 
mindre då det minskar exempelvis vårdkostnader, kostnader inom rättsväsende och 
socialtjänst. 

Handlingsplanen innefattar ett förslag på bildande av samverksgrupp som bör få tid 
och utrymme inom sina tjänster att driva och följa upp arbetet.

3 Slutsats
Det är viktigt att kommunen har god struktur i arbetet med våld i nära relationer, 
med kartläggning och uppföljning av behov och tillgängligt hjälp och stöd, aktuella 
rutiner och kontaktuppgifter samt kompetensutveckling för berörd personal. En 
samverkansgrupp inom kommunen med representanter för andra aktörer bör arbeta 
vidare med frågan och kommunicera med övriga berörda aktörer.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för 
Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Lisen Tang Kempe
Förvaltningschef Handläggare
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2 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Ett liv i trygghet, fritt från våld, är en mänsklig rättighet. Men utsatthet för våld är ett 
allvarligt folkhälsoproblem både internationellt och i Sverige och innebär allvarliga 
konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. 

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Målet att våld i nära 
relationer ska upphöra ingår i den nationella jämställdhetspolitiken då problemen 
grundar sig i ojämlik fördelning av makt. För att våld i nära relationer ska upphöra 
behövs förebyggande åtgärder på flera nivåer. Bland annat behövs mer kunskap och 
utbildning inom området för flera personalgrupper som möter våldsutsatta och barn 
som upplever våld. En mer systematisk samverkan mellan aktörer är en annan viktig 
insats.

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot för den våldsutsattas hälsa och trygghet. 
Personer som under sitt liv varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld har 
högre risk för både fysisk och psykisk ohälsa. 

Alla invånare ska ha likvärdig tillgång till skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet 
och behov, oavsett kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet.

2.1 Uppdraget
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från socialtjänstens 
vuxenenhet och barn- och familjeenhet tillsammans med resurs från 
folkhälsoenheten och sakkunnig från samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns 
landsting på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden processat fram en handlingsplan för kommunens arbete med våld 
i nära relationer. 

2.2 Syfte och övergripande målsättning
Handlingsplanen är framtagen för att klargöra och skapa en tydlighet kring rutiner 
inom socialtjänsten men också gentemot och mellan andra kommunala och externa 
aktörer i kommunen för att säkerställa att den som utsätts för våld eller barn som 
upplevt våld i en nära relation samt våldsutövaren får hjälp och stöd efter behov och 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det övergripande målet är att kommunens insatser ska vara kända, effektiva och 
anpassade till målgruppernas behov. Arbetet ska präglas av ett helhetsperspektiv där 
berörda myndigheter/organisationer och frivilligorganisationer samverkar och 
samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum.
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2.3 Utgångspunkter
Inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012 tillsyn av socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Resultatet från den aktuella 
tillsynen och de lärdomar detta gett har använts i arbetsgruppens arbete med 
handlingsplanen.

Utgångspunkter är socialtjänstlag (2001:453), föreskriften SOSFS 2014:4 Våld i nära 
relationer och Socialstyrelsens handbok Våld – en handbok om socialnämndens 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dessutom har rapporten 
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga använts tillsammans med 
andra kommuners handlingsplaner som inspiration.

2.4 Definitioner
2.4.1 Våld eller andra övergrepp 

 ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”1.

 Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om psykiskt våld, fysiskt våld, 
försummelse, hot, tvång, kränkningar och sexualbrott. Våldet kan även vara 
materiellt, ekonomiskt eller latent. 

 Våldet syftar till att utöva makt och kontroll

2.4.2  Närstående 
 Med närstående avses att det finns en nära och förtroendefull relation 

mellan den våldsutsatta och den eller de personer som utövar våld. Det är 
vanligtvis en partner eller tidigare partner men kan även vara syskon eller 
vuxna barn. I fall med barn som våldsutsatta avses exempelvis barnets 
föräldrar, fosterföräldrar eller syskon. Bedömningen av vem som är 
närstående görs utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda 
fallet. 

2.4.3 Våldsutsatt 
 Barn och vuxna utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Det vanligaste scenariot är att den våldsutsatta är en kvinna och 
våldsutövaren är en man hon har en relation med. I enlighet med aktuell 
forskning och kunskap följer handlingsplanen rekommendationen att 
använda könsneutrala begrepp för att inkludera såväl våldsutsatta män i 
heterosexuella relationer och våld som förekommer i samkönade och HBTQ-
relationer. Även andra familje- eller släktrelationer kan innefattas i våld i nära 
relationer.

1 Isdal, Per. Meningen med våld, 2001
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2.4.4 Våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld – barn som 
upplever våld

 Barn under 18 år som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Barn under 18 år som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående. Med bevittna våld menas huvudsakligen att någon sett eller hört 
något hända 

 I begreppet barn som upplever våld inkluderas både våldsutsatta barn och 
barn som bevittnat våld, i handlingsplanen kommer denna term 
fortsättningsvis användas.

2.5 Målgrupper
Socialtjänstens arbete med hjälp och stöd i fråga om våld i nära relationer omfattar 
såväl våldsutsatta vuxna som barn som upplever våld samt våldsutövare. För att 
uppnå så effektiva åtgärder som möjligt med trygghet och säkerhet för våldsutsatta 
som mål behövs insatser anpassade till samtliga dessa målgrupper. 

2.5.1 Särskilt sårbara grupper
Behovet av hjälp och stöd ska utgå från individuella behov, dock kan vissa grupper 
vara särskilt sårbara och utsatta med behov som skiljer sig från andra grupper. Det 
kan handla om personer med missbruksproblematik, människor som utsatts eller 
riskerar utsättas för hedersrelaterat våld, personer med psykisk och/eller fysisk 
funktionsnedsättning. Även faktorer som ålder, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, att hen tillhör en nationell minoritet eller har utländsk 
bakgrund kan ha betydelse för behovet av hjälp och stöd

2.6 Barnperspektiv
Det är viktigt att lyfta barnet eller den unges situation och hålla fokus på barn som 
lever i miljö där det förekommer våld. 
Att hålla kvar ett barnperspektiv kan ibland vara svårt men nödvändigt i 
handläggningen i ärenden med barn. 
När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 
möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte 
framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt 
klarläggas på annat sätt (Citat ur Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer 2015).

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i saker som berör det personligen innebär 
enligt förarbetena att barnets inställning ska klargöras utan att barnet för den 
skull ställs inför svåra valsituationer (Citat ur Handbok om socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer 2015).

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Artikel 12 handlar om att 
varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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2.6.1 Förskola/skola
All personal i förskola och skola har anmälningsskyldighet enligt SoL 14 kap 1 §. 
Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke om, eller oro för, att barn far illa. Det är 
socialtjänstens uppgift att utreda barnets situation. Se bifogad rutin. 

Page 251 of 397



Plan 8 (15)

2.7 Aktörer
Flera aktörer har ansvar för olika delar av insatser kring våldsutsatta personer och 
barn som upplever våld. Nedanstående listning av uppgifter är hämtade från 
Länsstyrelsen Värmlands handbok för regional samverkan, våld i nära relation. 

2.7.1 Socialtjänstens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i 
nära relation

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd och stöd
 Tillgodose barnets behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Ta ställning till om polisanmälan ska göras
 Samordna arbetet med andra myndigheter
 Stödja familjen som helhet under utredningstiden mer långsiktigt
 Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser

2.7.2 Socialtjänstens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose den våldsutsattas behov av omedelbart skydd och 

stöd
 Tillgodose den våldsutsattas behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Samordna och stödja den våldsutsatta i kontakter med andra myndigheter
 Hjälpa den våldsutsatta till skyddat boende och ekonomiskt bistånd vid 

behov
 Ge information om avlastning till anhöriga

2.7.3 Polisens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i nära 
relation

 Planera och genomföra förhör och andra utredningsåtgärder
 Samla bevismaterial
 Ha kontakt med socialtjänsten
 Initiera målsägandebiträde/särskild företrädare

2.7.4 Polisens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer
 Planera och genomföra förhör med målsägande, vittnen och misstänkt
 Samla bevismaterial
 Informera om processens gång
 Initiera målsägandebiträde
 Informera om andra stödverksamheter 
 Informera om olika möjligheter till skydd
 Bedöma risk för upprepat våld

Page 252 of 397



Plan 9 (15)

2.7.5 Åklagarens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer och ärenden där barn upplever våld i nära relation

 Vara förundersökningsledare, leda brottsutredningen, i samtliga 
brottsutredningar avseende våld mot barn

 Besluta vilka gärningar som ska utredas och ge direktiv till polisen om vilka 
utredningsåtgärder som ska vidtas såsom exempelvis rättsmedicinsk 
undersökning, rättsintyg, husrannsakan, förhör mm

 Fatta beslut om huruvida åtal ska väckas eller om förundersökningen ska 
läggas ned (när samtliga utredningsåtgärder är vidtagna)

 Väcka åtal i tingsrätten samt föra talan i rätten

2.7.6 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden där barn upplever våld

 Upptäcka och identifiera våld
 Anmäla till socialtjänsten
 Utreda barnets somatiska status samt bedöma förekomsten av skador och 

behovet av behandling
 Utreda och bedöma barnets psykiatriska symtom och eventuella ohälsa
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbearbetning och 

psykoterapeutisk/psykologisk insats
 Bedöma och tillgodose föräldrars behov av krisbearbetning och annan 

behandling

2.7.7 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden med vuxna våldsutsatta personer

 Upptäcka och identifiera våld
 Medicinsk undersökning och vård
 Krisomhändertagande och bedömning av psykiska symtom samt behandling
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Uppmuntra enskild till polisanmälan och vid grova brott överväga 

polisanmälan
 Anmälningsplikt – barn som far illa
 Riskbedömning (bedömning av patientens behov av skydd och säkerhet i 

samband med besöket, görs tillsammans med patienten)
 Ge stöd till kontakt med stödinsatser

2.7.8 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden där barn upplever våld
 Anmäla till socialtjänsten

2.7.9 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer 
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 Utreda eventuellt behov av behandlingsinsatser
 Motivera till behandling
 Göra en riskbedömning
 I samarbete med socialtjänsten utarbeta en handlingsplan
 Stödja våldsutsatta personer
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2.8 Våldets konsekvenser
Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, 
sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som 
utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld i nära relation 
är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver 
fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, 
känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Vanliga symtom hos våldsutsatta kvinnor är kronisk värk, sömnsvårigheter, 
psykosomatiska symtom, ångestproblematik, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
samt känslor av skuld och skam. Några konsekvenser som våld i nära relationer kan 
föra med sig för den utsatta är enligt socialstyrelsen2:

 Kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och 
ångeststörningar kan vara reaktioner på våld)

 Problem med tilliten till sig själv och andra
 Isolering, om den våldsutsatta tvingas flytta till annan ort och får långt till 

släkt och vänner (exempelvis efter en separation)
 Försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att 

skydda både sig själv och sina barn
 Fysiska skador
 Akuta bostadsproblem
 Dyrare levnadsomkostnader
 Skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet
 Sjukskrivning

2.8.1 Konsekvenser för barn som bevittnat våld
Forskning visar att den mest skadliga formen av våld för ett barn är att uppleva 
pappas våld mot mamma. Det anses få större konsekvenser än att uppleva våld på 
gatan eller att själv bli utsatt för fysiskt våld. Då barnet bevittnar våld i familjen eller 
själv utsätts för våld aktiveras anknytningssystemet vilket leder till en hög stressnivå 
som barnet behöver få hjälp att reglera av sina omsorgspersoner. Då våldet pågår 
fungerar varken förövaren eller den våldsutsatta föräldern som en trygg bas vilket 
medför risk för otrygg anknytning. En hög stressnivå påverkar även hjärnans 
utveckling och kan leda till sämre impulskontroll, sämre mentalisering, försämrad 
språkutveckling, sämre förmåga att kunna hantera och reglera sina känslor samt 
lägre kognitiv förmåga.

2.8.2 Symtom hos barn som bevittnat våld
Barn som bevittnat våld löper större risk att utveckla aggressionsproblematik, 
depression, oro, ångest och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Barn som upplevt 
pappas våld mot mamma har även en ökad risk att själva bli utsatta för fysiskt och 
sexuellt våld. Det finns även risk för beteendemässiga problem såsom utåtagerande 
beteende och svag social kompetens. Barn som upplevt en förälders våld mot en 
annan förälder reagerar oftare än andra barn med aggression på konflikter, de är 

2 http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutsatta 2015-01-08
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också i större utsträckning än andra barn utsatta för mobbning och visar oftare 
grymhet mot djur. Vissa forskningsstudier har fokuserat de långsiktiga 
konsekvenserna för barnen. Det finns ett tydligt samband mellan att som barn 
uppleva en förälders våld mot den andra och psykologiska och sociala problem 
senare i livet såsom depression, traumasymtom och alkoholism.  Det finns även 
större risk för att utsättas för våld som vuxen i nära relationer för denna grupp barn 
än för barn som inte upplevt våld. 

Skyddande faktorer för barn som upplevt våld mot mamma är en positiv kontakt och 
starkt stöd av mamman är av central betydelse för det sätt som barnet hanterar 
upplevelsen på. Andra kända skyddande faktorer som trygg anknytning, god 
självkänsla och ett starkt nätverk kan ha försvunnit eller förminskats som en följd av 
våldet3.

2.8.3 Konsekvenser för förövaren
Symtom hos förövaren kan vara skuld- och skamkänslor som ibland kommer till 
uttryck som ett förnekande eller förminskning av våldshändelser samt anklagelser 
och förebråelser mot den våldsutsatta och eller barnen i familjen. Risk för fortsatt 
aggressionsproblematik och utövande av våld även i eventuellt nya relationer.

2.8.4 Praktiska och sociala beroenden komplicerar situationen
När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar 
mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala 
band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också 
ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer 
växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning 
som komplicerar situationen ytterligare.

2.8.5 Vanligt med förnekelse
Den våldsutsatta kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms 
eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och 
vänner som för professionella, att bli medvetna om att en person är utsatt för våld. I 
relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller 
förringar våldet.

2.8.6 Vad hjälper?
 Kunskap om våld och hur man påverkas av våld (psykoedukativa insatser)
 Behandling som riktar sig till barn och våldsutsatta föräldrar parallellt
 Behandling av förövare
 Insatser som stärker en lyhörd och trygg föräldraförmåga
 Stöd/träning att känna igen och reglera känslor och beteenden
 Hantering av skam och skuldkänslor
 Att återskapa en livsberättelse

3 Stycket om våldets konsekvenser för barn är samlat från Almqvist, Kjerstin ”Våld i nära 
relationer ur ett barnperspektiv- att förstå, uppmärksamma och handla” Karlstad universitet 
2014 samt Socialstyrelsens rapport ”När mamma blir slagen – Att hjälpa barn som levt med 
våld i familjen”, 2005
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 Hantering av hämndkänslor och aggressiva fantasier
 Trygga och långvariga relationer

Page 257 of 397



Plan 14 (15)

2.9 Att uppmärksamma våld i nära relation
Tidig upptäckt är en viktig förutsättning för att kunna motverka våldets konsekvenser 
och omfattning. Vi vet att få personer spontant berättar om det våld de utsätts för, 
varför det behöver finnas kunskap om hur och när frågor om våld ska ställas. 

Det pågår mycket kunskaps- och metodutveckling inom området för att utveckla 
fråge- och bedömningsinstrument. Personal i kommunens verksamheter behöver 
fortsatt utbildas i takt med att metoder utvecklas för ändamålet. 

2.10 Kartläggning – Uppföljning
För att följa upp och utveckla arbetet med stöd till våldsutsatta personer, barn som 
upplever våld och våldsutövare är det viktigt att analysera om utbudet av 
stödinsatser motsvarar behoven hos målgrupperna. I Lekebergs kommun finns sedan 
ett par år möjlighet att i dokumentationssystemet markera ärenden som berör våld i 
nära relation. Som komplement till dessa ärenden kan officiell statistik och uppgifter 
från hälso- och sjukvården eller andra myndigheter och organisationer hämtas in.

2.11 Kompetensförsörjning
För att säkerställa att frågan om arbete med våld i nära relation inte blir beroende på 
enskilda handläggare behöver en samverkansgrupp för våld i nära relation inrättas. I 
gruppen behöver både representanter för vuxenenheten och barn- och 
familjeenheten samt verksamhetsutvecklare för vård och omsorgsförvaltningen ingå 
tillsammans med folkhälsoresurs samt externa aktörer exempelvis representanter för 
vårdcentralen, polisen, och frivilligorganisationer. Samverkansgruppen planerar 
kompetensutvecklingsbehov och ser till att handlingsplanen och rutinerna 
kommuniceras till berörda aktörer. Samverkansgruppen har både ett förebyggande 
och ett åtgärdande perspektiv i sitt arbete.

Behov av kompetensutveckling inventeras och dokumenteras i åtgärdslista, se bilaga.

2.12 Kommunikationsplan
Samverkansgruppen tar också ansvar för hur kommunens hjälp och stöd till 
våldsutsatta, barn som upplever våld och våldsutövare ska spridas och bli känt för 
grupper och individer, barn och vuxna som är kommuninvånare. Även intern och 
extern kommunikation kring handlingsplanen definieras i gruppen. Se bilaga 
åtgärdslista.
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2.13 Bilagor
Rutiner Vuxenenheten

Rutiner samverkan Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten

Rutiner Barn- och familjeenheten

Rutiner vid skyddad identitet 

Rutin förskola/skola

Kontaktuppgifter externt 
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§148 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i 
nära relationer (KUB 14-422)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper 
och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt 
beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer. 
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
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Tjänsteskrivelse 2016-05-19 1 (1)

Dnr: KUB 16-299

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden mars april 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 mars - april 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 mars- april 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§151 - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden mars - april 
2016 (KUB 16-299)
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 mars - april 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 mars- april 
2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden mars april 2016
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för februari 2016

19

KUB 16-211
   

Page 264 of 397



Tjänsteskrivelse 2016-05-19 1 (1)

Dnr: KUB 16-211

Tjänsteskrivelse - Rapportering av utredning och beslut 
i ärende om kränkande behandling 
   

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.

En rapport från Lekebergsskolan 7-9 gällande februari har inkommit i efterhand. 

Sammanställning av inkomna utredningar för perioden

Lekebergsskolan 7-9

I utredningen bedöms eleven har utsatts för kränkande behandling/trakasserier. En 
åtgärdsplan har upprättats och ärendet är avslutat.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§153 - Rapportering av utredning och beslut i ärende om 
kränkande behandling eller trakasserier för februari 2016 (KUB 
16-211)
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. 
En rapport från Lekebergsskolan 7-9 gällande februari har inkommit i efterhand.

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av utredning och beslut i ärende om kränkande behandling
 Borttagen på grund av Sekr.

Page 1 of 1Page 266 of 397



Rapportering av utredning och 
beslut i ärende om kränkande 
behandling eller trakasserier 

för perioden mars - april 2016 

20
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Tjänsteskrivelse 2016-05-19 1 (1)

Dnr: KUB 16-210

Tjänsteskrivelse - Utredning och beslut i ärende om 
kränkande behandling eller trakasserier för perioden 
mars - april 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 fyra rapporter inkommit från Lekebergsskolan 7-9 och en rapport 
från Tulpanens skola. Övriga skolor och förskolor i kommunen rapporterar att inga 
ärenden gällande kränkande behandling eller trakasserier har inkommit. 

Sammanställning av inkomna utredningar för perioden

Tulpanens skola

En rapportering gällande utredning av kränkande behandling eller trakasserier har 
inkommit, utredning pågår.

Lekebergsskolan 7-9

Fyra rapporteringar gällande utredning av kränkande behandling eller trakasserier 
har inkommit. I ett ärende pågår utredning och i tre ärende har rektor bedömt att 
eleven har blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av 
kränkande behandling och trakasserier för mars – april 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Linda Kirrander
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§152 - Rapportering av utredning och beslut i ärende om 
kränkande behandling eller trakasserier för perioden mars - april 
2016 (KUB 16-210)
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 fyra rapporter inkommit från Lekebergsskolan 7-9 och en rapport från Tulpanens 
skola. Övriga skolor och förskolor i kommunen rapporterar att inga ärenden gällande kränkande 
behandling eller trakasserier har inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för mars – april 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 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.
 Tjänsteskrivelse - Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller trakasserier 

för perioden mars - april 2016
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Uppdrag från nämnden - 
Redovisning kring hur man 
inom skolan arbetar med 

mobbning och trakasserier i 
social medier
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Protokoll 2015-11-03

Ordförande
Håkan Söderman

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:20 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C), Pia-Lotta Frohman (MP), 
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), Brian 
Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande) 
(ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson 
(S)
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-11-03

Datum för anslags uppsättande 2015-11-10 Datum för anslags nedtagande 2015-12-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§122 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier i 
skolan för perioden augusti till september 2015 (KUB 15-440)
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 augusti till september 2015 har Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-6 samt 7-9, 
Mullhyttan skola och Tulpanens skola inkommit med rapporter om att inga anmälningar om 
trakasserier har inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Yrkande

Ordförande Håkan Söderman (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 redovisa 
hur man inom skolan arbetar med mobbning och trakasserier i socialmedier.

Ordförande Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom yrkandet. 

Ledamot Anette Andersson (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 redovisa 
hur bedömningarna av kränkande behandling och trakasserier görs?

Ordförande Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom yrkandet. 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner redovisningen av rapportering av kränkande behandling och trakasserier

2. uppdrar till förvaltningen att under våren 2016 redovisa hur man inom skolan arbetar med 
mobbning och trakasserier i socialmedier,  
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. uppdrar till förvaltningen att under våren 2016 redovisa hur bedömningarna av kränkande 
behandling och trakasserier görs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av trakasserier i skolan för perioden augusti till september 

2015
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Uppdrag från nämnden - 
Redovisning hur bedömning av 

kränkande behandling och 
trakasserier görs

22

KUB 16-321
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Protokoll 2015-11-03

Ordförande
Håkan Söderman

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:20 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C), Pia-Lotta Frohman (MP), 
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), Brian 
Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande) 
(ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson 
(S)
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-11-03

Datum för anslags uppsättande 2015-11-10 Datum för anslags nedtagande 2015-12-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§122 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier i 
skolan för perioden augusti till september 2015 (KUB 15-440)
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 augusti till september 2015 har Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-6 samt 7-9, 
Mullhyttan skola och Tulpanens skola inkommit med rapporter om att inga anmälningar om 
trakasserier har inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Yrkande

Ordförande Håkan Söderman (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 redovisa 
hur man inom skolan arbetar med mobbning och trakasserier i socialmedier.

Ordförande Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom yrkandet. 

Ledamot Anette Andersson (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 redovisa 
hur bedömningarna av kränkande behandling och trakasserier görs?

Ordförande Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom yrkandet. 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner redovisningen av rapportering av kränkande behandling och trakasserier

2. uppdrar till förvaltningen att under våren 2016 redovisa hur man inom skolan arbetar med 
mobbning och trakasserier i socialmedier,  
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Protokoll 2015-11-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. uppdrar till förvaltningen att under våren 2016 redovisa hur bedömningarna av kränkande 
behandling och trakasserier görs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av trakasserier i skolan för perioden augusti till september 

2015
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Ej verkställda beslut enligt LSS 
och SoL, kvartal 1, 2016, 

kultur- och bildningsnämnden

23

KUB 16-69
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Tjänsteskrivelse 2016-05-11 1 (4)

Dnr: KUB 16-69

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS och SoL, kvartal 1, 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 1, 2016, finns 8 individrapporter gällande ej verkställda beslut som rör SoL 
och LSS. Två av dessa är inrapporterade som avbrutna, dels på grund av flytt till 
annan kommun och dels på grund av att behovet ej längre kvarstod.

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 Korttidsvistels
e utanför det 
egna hemmet, 
LSS

Stödfamilj har 
nyligen hittats 
och ett första 
gemensamt möte 
mellan familj, 
stödfamilj och 
socialtjänst är 
inplanerat 
160429.

Pojke 2015-08-21 Korttidsvistels
e utanför det 
egna hemmet, 
LSS

Stödfamilj har 
nyligen hittats 
och ett första 
gemensamt möte 
mellan familj, 
stödfamilj och 
socialtjänst är 
inplanerat 
160429.

Pojke 2014-08-30 Kontaktfamilj 140830 sa Handläggaren har 
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(datum när 
verkställighet
en avbröts)

kontaktfamiljen 
upp sitt uppdrag. 
Sökande efter k-
familj har pågått 
sedan dess, utan 
att lyckas.

i dec/jan åter 
försökt få kontakt 
med modern utan 
att lyckas. 160203 
fick handläggaren 
slutligen kontakt 
med modern, som 
meddelade att 
hon inte längre 
var i behov av 
insats.

Pojke 2014-09-04 
(datum när 
verkställighet
en avbröts)

Kontaktfamilj Ärendet har 
avslutas av annan 
anledning utan att 
verkställas.

Ej längre 
intresserad av ny 
insats. 
Ursprungligt 
beslut 130310. 
Kontaktfamilj 
sade upp sig 
140904. Ny 
kontaktfamilj har 
varit svår att 
finna. Svårt att nå 
modern. 160203 
informerar 
modern att 
familjens 
situation är 
förändrad och att 
man flyttar till 
annan kommun i 
höst.

Flicka 2015-08-19 Kontaktfamilj Kontaktfamilj har 
ej stått att finna.

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Ärendet har 
avslutas av annan 
anledning utan att 
verkställas.

Ny info ge 
anledning att 
misstänka att 
kontaktperson ej 
räcker för att 
tillgodose X 
behov. Insatsen 
avslutas för att 
kunna utreda X 
situation utifrån 
de nya 
omständighetern
a. Utredning 
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inleddes 2015-11-
25.

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Ärendet har 
avslutas av annan 
anledning utan att 
verkställas.

Ny info ge 
anledning att 
misstänka att 
kontaktperson ej 
räcker för att 
tillgodose X 
behov. Insatsen 
avslutas för att 
kunna utreda X 
situation utifrån 
de nya 
omständighetern
a. Utredning 
inleddes 2015-11-
25.

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Man har nyligen 
fått kännedom om 
att X erhållit 
diagnosen svår 
utvecklingsstörnin
g. Utifrån detta har 
förutsättningarna 
för uppdraget 
förändrats och 
socialtjänst måste 
tillsammans med 
föräldrarna ta 
ställning till om 
denna insats är 
tillräcklig för X. 
Socialtjänsten 
behöver tid för att 
söka efter en 
kontaktfamilj 
utifrån dessa nya 
förutsättningar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 1, 2016
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§157 - Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2016, 
kultur- och bildningsnämnden (KUB 16-69)
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 1, 2016, finns 8 individrapporter gällande ej 
verkställda beslut som rör SoL och LSS. Två av dessa är inrapporterade som avbrutna, dels på grund 
av flytt till annan kommun och dels på grund av att behovet ej längre kvarstod. 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 1, 
2016 2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, Kultur- 

och bildningsnämnden
 Kvartalsrapport för ej verkställda beslut gällande Sol och LSS för kvartal 1, 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.
 Borttagen på grund av Sekr.
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Sammanställning av 
synpunkter - Möte kring 

utformning av förskole- och 
skollokaler i Fjugesta.
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Synpunkter kring utformning av skolmiljön 
lämnade vid det öppna mötet 6 april 2016 

Den inre miljön 

 trygg och tillgänglig innemiljö 

 integration av alla elever – särskola, nyanlända 

 flexibla lärmiljöer 

 maximal flexibilitet i lokaler  

 gemensamt skolbibliotek 

 variationer i miljön för fritids och skola 

 skilj på fritids och skola 

 anpassade uppehållsrum med sköna miljöer – lek/rörelse, samtal 

 uppehållsrum för åk 4-6 med vuxen på plats 

 var noggrann med ljudabsorbenter - ljuddämpande material 

 bygg bort skrymslen och vrår, ute och inne 

 inga långa trånga korridorer 

 skofri miljö 

Den yttre miljön 

 trygg och tillgänglig utemiljö 

 bra överblick av elevernas utomhusmiljö för att skapa trygghet 

 utemiljön anpassad efter ålder – trygghet mellan åldrar 

 utemiljö som inbjuder till ”dygnet runt” aktiviteter för alla 

 växthus och odlingsmöjligheter 

 rastaktiviteter 

Matsal - kök 

 bygg ut matsalen åt flera håll 

 möjlighet att laga och bjuda på mat utomhus 

Samlingssal/arena 

 fungera som samlingssal/arena/aula 

 fungera som aula- biograf- teater- gemensam aktivitet 

Idrottshallar 

 möjlighet till fysisk aktivitet oavsett ålder 

 idrottshall med goda duschförutsättningar och toaletter 

 viktigt med placering av toaletter och duschutrymmen (anpassad höjd på 

toaletter) 
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 anpassa bollhallen till aktivitet kvällstid 

 läktare till bollhallen 

Lokaler för alla 

 aula och andra lokaler ska kunna samutnyttjas med allmänheten, föreningar 

och studieförbund 

 kultur och idrottsarena på samma område, se Askersund 

Säkerhet 

 trafiksäkerhet och vägar är viktigt 

 fysisk säkerhet i och runt skolan 

Tankar kring skolprojektet 

 specialpedagog, skolsköterska och kurator ska finnas tillgängliga under hela 

veckan 

 om f-3 flyttar ner till Lekebergsskolan måste de små få vara små  

 om plats finns vid Tulpanen efter att en ny förskola byggts där, behåll försko-

leklasserna där och flytta 1:an och uppåt till Lekebergsskolan 

 bygg helt nytt vid Tulpanen – inte värt att bygga om och rusta 

 f-9 är det bästa förslaget 

 inte låsa sig vid att högstadiet ska ligga kvar, kanske det ska bli lågstadiet och 

bygga nytt högstadium vid rinken 

 

Tankar för framtiden 

 LSS kan sköta cafeterian 
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Prioriterade utvecklingsområden –                      
Politiker och tjänstemän 
 

 

Grupp politiker 

 Höga förväntningar 
- Hela ledet- 

politiker, tjänstemän, rektor, lärare, elev, föräldrar 
 

 Bra kommunal arbetsgivare 
- ger god arbetsmiljö 

 

 Samverkan i alla led som ger - 
tillit, trygghet, glädje och nyfikenhet 

 

 

 

Grupp tjänstemän 

 Personal 
- rekrytera 
- behålla 
- attraktiv arbetsgivare 

 

 Styrkedjan 
- klargörande av roller, ansvar och tillit 

politik – förvaltning – ledning 
styrka: möjligheter för samtal och forum 
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Sammanställning PMI              
Mötestillfälle 2016.04.13 Politiker och tjänstemän 
Verksamhetsbilder 2015-2016  
 

 

Plus 
Att träffas 

Mötesplats, forum för diskussion 

Forum för viktiga samtal, skapar förståelse 

Stort plus att få möjlighet till möte 

Att få ett bra samarbete mellan politik och ledning 

Positivt att mötas och prata, utmana, reflektera i våra olika uppdrag och ansvar 

Att träffas och samtala i blandade grupper. Det ger inblick i rektorernas syn och 
tankar. 

Bra med en mötesplats för tjänstemän och politiker 

Positivt att möta, samtala och reflektera tillsammans med våra politiker. 

Förväntningar som politiker 

Samtal (ej formell nämnd) 

Få input direkt från förvaltningens chefer 

Att mötas och ta del av varandras verkligheter. Att se hur ofta vi menar ungefär 
samma sak, men talar lite olika. 

Samverkan alltid bra 

Klimatet 

God vilja 

God dialog 

Ärlighet 
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Minus 
Ej alla med 

Brist på tid för möten/samtal 

För kort tid 

Begränsade resurser 

Alla står inte på samma ställe, vi har olika förutsättningar 

Insikter om varandras roller, mer kunskap krävs 

Utvecklingsförslag, ge visst underlag innan mötet, skapa ett ”förtänk” 

Känslan av att stå och stampa. Frustration Hur! 

Svårt att ta fokus på det övergripande och framtida då det högaktuella med 
reduceringar är centralt och högaktuellt 

Känns ”dubbelbottnat” med att prata framtidsfrågor när tungt reduceringskrav 
hänger över oss 

 

 

 

Intressant 
Ledarskapet 

Att höra verksamhetens idéer/problem/funderingar 

Intressant med inblick i arbetsmiljön 

Att se helheten- försöka – skulle nästan vilja ha lite pedagoger och elevråd på plats 

Intressant att diskutera olika lösningar för en bättre förskola/skola 

Intressant, allt – men framförallt att vi ändå har sådan samsyn i prioriterade frågor 

Spännande samtal och diskussioner 

Bra koncept med diskussionsgrupperna 

Samspelta tyckanden 

Jag är nyfiken på ”en politikers vardag utifrån rollen som fritidspolitiker” 

Utveckla kommunens hemsida 

Att föra visionära samtal 

Framtiden blir intressant 

 

 

Page 292 of 397



Anmälan av 
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nämnden maj 2016
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Dnr: KUB 16-313

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsärenden till 
nämnd 2016-05-24
   

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 2016-03-14 till 160509.

Ansvar 200

Avtal ITL Digital, KUB 16-201

Ansvar 201 

C5/22 Tjänstledigt utan ersättning 100 % (160616- 170901)

C1/1 Tillsvidareanställning, heltid

C1/2 Tillsvidareanställning, heltid

C1/3 Tillsvidareanställning, heltid

C1/4 Tillsvidareanställning, heltid

C1/5 Tillsvidareanställning, heltid

C1/6 Tidsbegränsad anställning, deltid

C1/7 Tidsbegränsad anställning, heltid

C1/8 Tidsbegränsad anställning, heltid

C2/12 Uppsägning, egen begäran

C5/1 Tjänstledigt utan ersättning 20 % (160812 – 170615)

C5/2 Tjänstledigt, utan ersättning (2 dagar)

E5b/6-9 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-210)

E5b/10 Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-211)

Ansvar 202

E5b Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller 
trakasserier (KUB 16-210)
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Ansvar 204

C1/14 Tillsvidareanställning, heltid

C1/15 Tidsbegränsad anställning, deltid

Ansvar 209

Överenskommelse om deltagande i upphandling av boknings- och bidragssystem för 
kultur- och fritidsverksamheten, KUB 16-179

Arbetsutskottet

2016-04-05

Omprövning vid placering enligt 13 § LVU, dnr KUB 16-167

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-172

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-173

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-174

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-177

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-175

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-176

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL ensamkommande barn, dnr KUB 16-180

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-181

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-182

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-183

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-184

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-185

2016-05-16

Ansölkan om boende enligt 9 § 8 LSS, dnr KUB 16-294

Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 8 LSS, dnr KUB 16-295

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-290

Övervägande om fortsatt placering enligt 13 § 1 LVU, dnr KUB 16-291

Övervägande om fortsatt placering enligt 13 § 1 LVU, dnr KUB 16-292

Övervägande om fortsatt placering enligt 13 § 2 LVU, dnr KUB 16-293

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL, dnr KUB 16-301

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL, dnr KUB 16-302

Page 295 of 397



Tjänsteskrivelse 2016-05-19 3 (3)

Dnr: KUB 16-313

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-303

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-304

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-305

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-306

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-307

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL, dnr KUB 16-308

Beslut om fortsatt placering enligt 4 kap 1 § SoL, dnr KUB 16-309

Övervägande enligt 13 LVU, dnr KUB 16-288

Ordförandebeslut

Avslag ansökan om placering i familjehem och utslussningslägenhet samt beslut om 
placering enligt 4 kap 1 § SoL i HVB/utslussningsboende, dnr KUB 16-263

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: maria.backlin@lekeberg.se; linda.kirrander@lekeberg.se;
Soren.Skarsjo@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Mullhyttans skola.
Attachments:
Embedded Attachments:

Synpunkter från personal gällande Mullhyttans skola.
Hej Håkan! Såg att det ska hållas möte om utformningen av förskolemiljö/skola i Fjugesta. Undrar
om det finns några tankar om Mullhyttan skola. Vi har ju en storslagen skolgård, men vår
inomhusmiljö, framförallt i den mindre byggnaden där jag jobbar är våra entréer under all kritik.
Trångt, blött och skitigt. Toaletterna är��.Personalutrymmet är fullt av torkskåp, tumlare och
tvättmaskin m.m. Hoppas även att Leko ser till att det blir gräsmattor efter allt grävande. Just nu när
det börjar bli vår är en stor del av gräsytan blöt,rödbrun sandjord som inte är rolig när den dras in.
Bjöd in dig tidigt i höstas till oss! Du lovade att dyka upp! Hälsningar Kerstin Sara Örtgård
Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: SV: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
Datum: 2016-04-18 16:11:21

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 18 april 2016 16:01
Till: 'jens berisson' <golfjens72@hotmail.com>
Ämne: SV: SV: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna

Hej Jens,

Det låter som en väg framåt.
Jag informerar Teknik- och serviceavdelningen.

Vi får höras om det uppstår frågor eller om det inkommer synpunkter.
Ha en bra vecka!

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

Från: jens berisson [mailto:golfjens72@hotmail.com]
Skickat: den 13 april 2016 11:22
Till: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Ämne: RE: SV: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna

Hej

Det är ju inte det enklaste att flytta mål hur som helst. Särskilt då barnen ska göra
det.
Men vi kan klippa runt och i målen.
Allmänningen är stor så det är inte några problem för många olika
spontanaktiviteter samtidigt.
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Med vänlig hälsning
Jens Berisson

> From: daniel.eriksson@lekeberg.se
> To: golfjens72@hotmail.com
> Subject: Re: SV: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
> Date: Wed, 13 Apr 2016 07:42:44 +0000
>
> Hej igen, Jens!
>
> Svarade lite kortfattat sist. Ursäkta!
> Här kommer ett mer fylligt svar:
>
> Era egna mål skulle behöva vara mobila och flyttas fram då barnen vill spela, och
efteråt flyttas bort.
> Då är ytan öppen för flera/för olika saker samt att det underlättar skötsel och
underhåll av platsen (bl.a. gräsklippning).
>
> Jag förstår om mobila mål inte är det optimala, men det är olika intressen som ska
tas hänsyn till och vägas samman.
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Daniel Eriksson
> Kultur- och fritidschef
> Lekebergs kommun
>
> 0585-489 20 (direkt)
> 0585-487 00 (växel)
> daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
> www.lekeberg.se<http://www.lekeberg.se>
>
> Besök: Bangatan 7, Fjugesta
>
> Post: Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta
>
> 12 apr. 2016 kl. 11:53 skrev jens berisson
<golfjens72@hotmail.com<mailto:golfjens72@hotmail.com>>:
>
> Ok!
>
> ________________________________
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> From: daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
> To: golfjens72@hotmail.com<mailto:golfjens72@hotmail.com>
> Subject: SV: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
> Date: Tue, 12 Apr 2016 09:44:03 +0000
>
>
> Hej,
>
>
>
> Det är okej!
>
> Stäm gärna av placering med grannarna, tänker jag.
>
>
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Daniel
>
>
>
> ________________________________
>
> <image004.jpg>
>
>
> Daniel Eriksson
> Kultur- och fritidschef
>
> Kultur- och bildningsförvaltningen
>
> 0585-489 20 (direkt)
>
> daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
>
>
>
>
> Lekebergs kommun
>
> Bangatan 7
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>
> 716 31 Fjugesta
>
>
> 0585-487 00 (växel)
>
> www.lekeberg.se<http://www.lekeberg.se/>
>
>
>
>
>
>
> Från: jens berisson [mailto:golfjens72@hotmail.com]
> Skickat: den 12 april 2016 11:25
> Till: Daniel Eriksson
<daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>>
> Ämne: RE: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
>
>
>
> Hej
>
> Det var tråkigt.
>
> Men det är ok att ställa ut egna mål så barnen har nåt att skjuta och spela med?
>
> Mvh
> Jens
>
>
> ________________________________
>
> From: daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
> To: golfjens72@hotmail.com<mailto:golfjens72@hotmail.com>
> Subject: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
> Date: Tue, 12 Apr 2016 09:14:51 +0000
>
> Hej Jens,
>
>
>
> Kul att intresset för idrott/fotboll är stort!
>
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> Att spontanidrotta är något vi tycker om och gärna arbetar för. Tyvärr kan vi inte
placera ut fotbollsmål, även om vi inte anlägger en fotbollsplan. Att vi skulle styra
ytan till en viss användning vill vi inte just där, just nu. Lekplats och bostäder ligger så
nära t.ex.
>
>
>
> Återigen, tack för ditt engagemang!
>
> Välkommen åter med idéer och tankar!
>
>
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Daniel
>
>
>
> ________________________________
>
> <image002.jpg>
>
>
> Daniel Eriksson
> Kultur- och fritidschef
>
> Kultur- och bildningsförvaltningen
>
> 0585-489 20 (direkt)
>
> daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
>
>
>
>
> Lekebergs kommun
>
> Bangatan 7
>
> 716 31 Fjugesta
>
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> 0585-487 00 (växel)
>
> www.lekeberg.se<http://www.lekeberg.se/>
>
>
>
>
>
>
> Från: jens berisson [mailto:golfjens72@hotmail.com]
> Skickat: den 7 april 2016 19:33
> Till: Daniel Eriksson
<daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>>
> Ämne: SV: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
>
>
>
> Hej!
> Tack för snabbt svar.
> Jag förstår att det inte går att anlägga en fotbollsplan.
> Men nåt fotbollsmål skulle ändå vara önskvärt där de kan skjuta och spela.
> Planerna du nämner ligger 1,5 km bort från det här området och det är många
barn i området som är för små för att utnyttja de planerna.
>
> Önskemål är fortfarande fotbollsmål men ingen plan. Det är stort fotbollsintresse
på
> barnen i det här området.
>
> Mvh Jens Berisson
> Skickat från min Sony Xperia™-smartphone
>
> ---- Daniel Eriksson skrev ----
>
> Hej Jens,
>
>
>
> Jag har tittat på platsen och på kartan samt samtalat med tekniska avdelningen.
Vår gemensamma bedömning är att det inte är en lämplig plats att anlägga en
fotbollsplan på. Gräsytan ligger även nära flera hus vilket bidrar till bedömningen.
Idag är det en gräsyta som spontant går att använda till mycket, t.ex. fotboll eller
brännboll.
>
>
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>
> Det finns även en fotbollsplan (flera) nära skolan.
>
>
>
> Jag vill tacka för engagemanget och idén!
>
>
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Daniel
>
>
>
> ________________________________
>
> <image002.jpg>
>
>
> Daniel Eriksson
> Kultur- och fritidschef
>
> Kultur- och bildningsförvaltningen
>
> 0585-489 20 (direkt)
>
> daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>
>
>
>
>
> Lekebergs kommun
>
> Bangatan 7
>
> 716 31 Fjugesta
>
> 0585-487 00 (växel)
>
> www.lekeberg.se<http://www.lekeberg.se/>
>
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>
>
>
>
>
> Från: Information Lekeberg
> Skickat: den 4 april 2016 14:10
> Till: Daniel Eriksson
<daniel.eriksson@lekeberg.se<mailto:daniel.eriksson@lekeberg.se>>
> Ämne: VB: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
>
>
>
>
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> ________________________________
>
> <image003.jpg>
>
>
> Information Lekeberg
>
> 0585-48 700 (dir)
>
> 0585-48 702 (fax)
>
> information.lekeberg@lekeberg.se<mailto:information.lekeberg@lekeberg.se>
>
>
> Lekebergs kommun
>
> Bangatan 7
>
> 716 31 Fjugesta
>
> 0585-487 00 (vxl)
>
> www.lekeberg.se<http://www.lekeberg.se/>
>
>
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>
>
>
>
> Från: jens berisson [mailto:golfjens72@hotmail.com]
> Skickat: den 4 april 2016 12:29
> Till: Information Lekeberg
<infolekeberg@Lekeberg.se<mailto:infolekeberg@Lekeberg.se>>
> Ämne: Fotbollsmål på allmänning i Lanna
>
>
>
> Hej!
>
> Vet inte riktigt vart jag ska vända mig, ni kan väl vidarebefordra till rätt instans...
>
> I och med att det inte blev någon multiarena för våra ungdomar och barn i Lanna/
Hidinge undrar jag om det skulle kunna köpas in två fotbollsmål, 5-manna storlek?
> De skulle förslagsvis ställas på den stora allmänningen mellan Golfgatan och
Kalkstensvägen. Jag bor själv på Golfgatan och har allmänningen på min baksida.
> Det är ett stort antal barn som spelar fotboll där redan nu, men med små och slitna
mål. Det finns ett stort intresse hos dessa barn/ungdomar att kunna utöva
spontanidrott. Och det vill vi väl alla uppmuntra i dessa IT-tider!!!
>
> Det jag efterfrågar är att kommunen köper in två mål och ev kritar upp en
fotbollsplan av femmannastorlek på den nämnda allmänning.
>
> Fantastiskt kul om ni kunde göra detta för våra barn/ungdomar i Lanna/Hidinge!
>
> Med vänlig hälsning
> Jens Berisson
> 073-9810572
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Tjänsteanteckning - Synpunkter på utomhusmiljön vid 
Mullhyttans skola

Mats Bergström kontaktar kommunen fredagen den 8/4 och är orolig för miljön kring 
Mullhyttans skola. Bland annat gäller det trasiga hängrännor, fönster med dåligt kitt, 
klotter. Han hänvisas till Leko. Leko ger honom uppgiften att det inte är akut varför 
de inte kan skicka dit någon just då och ber honom att återkommer på måndag.

Andra gången han ringer har han dock uppmärksammat elkablar som hänger på 
fasaden. Han är väldigt orolig för att någon kan komma till skada. 

Han undrar vem som är skyddsombud för lärare och elever. Undertecknad pratar 
med personalchef/tf. kommunchef Peter Brändholm som meddelar att det är rektor 
som är ytterst ansvarig. Rektor Anette Larslin går dock inte att få tag på och inte så 
heller förvaltningschefen Maria Bäcklin. 

Istället kontaktas fritidsgården och de meddelar att husvärden är på plats. 
Undertecknad kontaktar återigen Leko som berättar de pga. elkablarna bedömde 
situationen som akut och åkte dit för att åtgärda detta. 

Trots upprepade försök att få kontakt med Mats Bergström nås han inte efter det. 
Avstämning sker på em/kväll med rektor Anette Larslin som lovar att ta tag i 
händelsen på måndag och hon tar i sin tur kontakt med förvaltningschef Maria 
Bäcklin. 

//Linda Kirrander, utredningssekreterare
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: maria.backlin@lekeberg.se
Cc: anette.larslin@lekeberg.se; linda.kirrander@lekeberg.se;
Peter.Brandholm@Lekeberg.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Bcc:
Subject: Re: SV: SV: kontakta mig!
Attachments:
Embedded Attachments:

Har talat med medborgaren som var mycket upprörd, framför allt kring svar från
LEKO:s personal som förklarade att det inte fanns pengar till underhåll eller att de
kunde ta ansvar för detta.
Detta är något som måste vara fastighetsägarens ansvar, inte KuB som hyresgäst eller
hur?
Hur kan då LEKO redovisa vinst, men sen påstå att de inte "har råd" med underhåll?

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
8 apr. 2016 kl. 17:00 skrev Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>:

Fint, tack för det!

Med önskan om en trevlig helg
Maria

Från: Anette Larslin
Skickat: den 8 april 2016 16:57
Till:Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Kopia: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>; Peter Brändholm
<Peter.Brandholm@Lekeberg.se>; Håkan Söderman
<Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Ämne: Re: SV: kontakta mig!

Jag har pratat med Linda och nu stämt av personal på fritids. LEKO har varit ute
och gjort vissa åtgärder och läget är lugnt.
Jag följer upp det som krävs på måndag.

Med vänlig hälsning
Anette Larslin
Rektor Mullhyttans skola
Verksamhetsansvarig Barn och elevhälsan
Lekebergs kommun
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anette..larslin@lekeberg.se
Tfn: 0585-488 87
Växel: 0585-487 00
8 apr 2016 kl. 16:00 skrev Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>:

Hej på er igen !
Har återkommande försökt att nå er båda och
kontaktat Leko och fritids på skolan utan att lyckas få någon
kontakt.

Hoppas att läget är okej.

Hälsar Maria

Skickat från min iPad
8 apr 2016 kl. 15:21 skrev Linda Kirrander
<linda.kirrander@lekeberg.se>:

Enligt uppgift från Leko är nu husvärden Ingemar
Bengtsson vid Mullhyttans skola och tar tag i det
mest akuta med elkablarna.
Jag har ringt Martin Bergström som kontaktade mig
tidigare men får inget svar.
//Linda

Från: Linda Kirrander
Skickat: den 8 april 2016 14:51
Till: 'maria.backlin@lekeberg.se'
<maria.backlin@lekeberg.se>
Ämne: VB: kontakta mig!
Prioritet: Hög

Hej!
Försöker få tag på Anette Larslin gällande en arg och
orolig förälder som är vid Mullhyttans skola.
Jag får inte tag på henne men har bett henne
återkomma (via mail och sms).
Han vill ha kontakt med ansvarig person omgående
och ha namn på skyddsombud. Men det finns ingen
på plats som kan hjälpa mig.
Jag vill informera dig och undrar om det även är
något som Håkan borde få kännedom om?

//Linda

Från: Linda Kirrander
Skickat: den 8 april 2016 14:45
Till: Anette Larslin <anette.larslin@lekeberg.se>
Ämne: kontakta mig!
Prioritet: Hög
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Hej!
Kan du kontakta mig omgående!
Har en förälder som just nu är på Mullhyttans skola
och vill ha kontakt med ansvarig person. Det gäller
potentiellt farliga elkablar som hänger på fasaden.
Om han inte får kontakt med någon kommer han
tillkalla pressen.

Med vänlig hälsning

<image001.jpg> Linda Kirrander
Utrednings-/nämndsekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunledningskontoret

0585-487 61 (dir)
Linda.kirrander@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

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

Förtydligande till Synpunkter - Bevara ridmöjligheten i Hidinge/Lannaområdet
(KUB 16-230).

Brevet överlämnades av Annelie Seilitz till mig då vi sågs ang. ridmöjligheter vid 
Lanna badgruva 2016-04-11.

De understrukna synpunkterna står även Annelie för, som inte annars är en av de 
som skrivit brevet.

/Daniel Eriksson
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Redovisning av regeringsuppdrag 

 

 

Regeringskansliet 
Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm  

2016-04-04 
1 (107) 

2015:01153  

 
Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-
strategier för skolväsendet  
Dnr U2015/04666/S  

Härmed redovisas uppdraget om att föreslå en IT-strategi som vänder sig 
till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Ekström 
Generaldirektör 
 
 
 
 
   Katarina Lycken Rüter 
   Undervisningsråd 
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Nationell strategi för digitaliseringen av skolvä-
sendet  
avseende förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet samt 
den obligatoriska skolan 
 

Förord 
Regeringen gav den 24 september 2015 Statens skolverk i uppdrag att föreslå nat-
ionella IT-strategier för skolväsendet (U2015/04666/S). Strategierna ska bidra till 
ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT 
har tillvaratas i hela skolväsendet. Skolverket ska föreslå två IT-strategier, dels en 
som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet samt grundskolan och 
motsvarande skolformer, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasie-
särskolan och skolväsendet för vuxna.  
 
Av uppdraget framgår att strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för 
att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT inom skolväsendet, en 
stärkt digital kompetens hos elever och lärare, strategisk kompetens hos förskole-
chefer och rektorer samt förutsättningar för att digitaliseringens möjligheter ska tas 
till vara för skolutveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska 
också innehålla skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skol-
form.  
 
Skolverket har valt att kalla strategierna för Nationell strategi för digitaliseringen av 
skolväsendet och precisera för vilka skolformer och annan verksamhet respektive 
strategi avser i en underrubrik. Därmed uttrycks att de utmaningar som skolväsen-
det ställs inför i stor utsträckning är gemensamma. Det uttrycker också ambitionen 
att bidra till att hela skolväsendet får förutsättningar att ta tillvara alla möjligheter 
som digitaliseringen erbjuder, med huvudfokus på att stödja elevernas lärande och 
för skolutveckling i mer generella termer. I den föreliggande strategin används be-
nämningen skola när samtliga obligatoriska skolformer avses medan förskola, för-
skoleklass och fritidshem benämns separat. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och skolväsendet för vuxna kommer att behandlas i samband med att Skolverket 
redovisar en strategi för dessa. 
 
Strategin är utformad så att tillräcklig tid avsatts för att kunna uppnå visionen. Sär-
skild hänsyn har tagits till att det är stora skillnader mellan olika delar av skolväsen-
det och att det tar tid att utveckla lokala strategier både för att säkerställa infrastruk-
tur och tillgång till digitala verktyg men framförallt att ge personal tid att utveckla 
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sin kompetens. Vid en samlad bedömning har Skolverket funnit att 2022 är en rim-
lig tidsram för att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela skolväsendet. 
 
Projektgruppen som arbetat med uppdraget har bestått av Katarina Lycken Rüter 
och Peter Karlberg, båda vid Skolverkets utvecklingsavdelning. 
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Vision för förskola, förskoleklass, fritidshem och 
den obligatoriska skolan 2022  

● Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.  
● Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de 

digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och 
verksamheten effektiviseras.  

 
För att ovanstående ska gälla krävs att 
 

● Skolans styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital 
kompetens. 

● Förskolechefer och rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt 
utvecklingsarbete i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

● Personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola 
och fritidshem har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala 
verktyg i sitt arbete. 

● Det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att 
kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet. 

● Personal som arbetar med barn och elever har tillgång till digitala verktyg 
och lärresurser för arbete i och utanför förskolan, förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet. 

● Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och ut-
anför skolan. 

● Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på 
förskoleenheter och skolenheter. 

● Det finns ett stort utbud av ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt 
utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärre-
surser i stor omfattning. 

● Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal 
som arbetar med barn i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem kan 
enkelt hitta dessa.  

● Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att digitaliseringen un-
derlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av under-
visning och annat arbete med barn och elever liksom av att mer administra-
tiva uppgifter och rapportering effektiviseras.  

● Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling 
och för analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna.  
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Strategi för att nå visionen 2022 
För att nå visionen krävs insatser av många olika aktörer. I Skolverkets förslag ne-
dan beskrivs dels vad som behöver göras på nationell nivå, dels vilka förväntningar 
som ställs på huvudmannanivå. Förslagen är grupperade i områden utifrån de krav 
som ställs för att nå visionen.  
 
I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den 
digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl an-
vändande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en 
absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till 
barn och elevers förutsättningar. 

Förskolans, förskoleklassens, skolans och fritidshemmens styrdo-
kument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompe-
tens  
Skolverket redovisar förslag till förändringar i styrdokumenten senast den 30 juni 
2016.  

Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och 
elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har adekvat 
digital kompetens 
Alla Skolverkets insatser förhåller sig till digitaliseringen av samhället och skolvä-
sendet. 
 
Processer påbörjas skyndsamt för att säkerställa dels att IT-strategisk kompetens 
tydligt skrivs in i uppdragen att genomföra det statliga rektorsprogrammet och att 
genomföra utbildning för förskolechefer, och dels att adekvat digital kompetens är 
en tydlig del av examensmålen i lärarutbildningen. 
 
Skolverket erbjuder särskilda kompetensutvecklingsinsatser med avseende på digital 
kompetens och digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande för rektorer, 
förskolechefer, förskollärare, lärare och annan personal som arbetar med barn och 
elever inom Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram från 2016 och framåt. 

Alla i skolväsendet har likvärdig tillgång till digitala verktyg 
Personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem har tillgång 
till digitala verktyg motsvarande ett personligt verktyg per anställd (1:1) inom två år. 
 
Det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-
support, i förskoleenheter, skolenheter och på fritidshem inom tre år. 
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Elever i grundskolans och motsvarande skolformers årskurser 1–9 (10) har tillgång 
till ett personligt digitalt verktyg (1:1) inom tre år. 
 
Barn i förskolan och elever i förskoleklass har tillgång till digitala verktyg motsva-
rande minst ett verktyg på fem barn/elever (1:5) inom fyra år.  
 
Personal som arbetar med barn på förskolor har tillgång till digitala verktyg mot-
svarande ett personligt verktyg per anställd (1:1) inom fyra år. 

Undervisning och administration tar tillvara digitaliseringens möj-
ligheter 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ges under 2016 i uppdrag att utforma 
en resurs som kan tillgodose att stöd finns tillgängligt över hela landet så att förs-
kollärare, lärare och elever enkelt kan få tillgång till kunskap om alternativa verktyg.  
 
SPSM får fortsatt möjlighet att stödja uppbyggnad av Skoldatatek eller liknande 
verksamheter i de delar av landet där sådana resurser saknas. 
 
Skolverket bevakar området learning analytics, samordnar arbetet med standardut-
veckling inom utbildningsområdet, samt bidrar till att skapa samlade råd, riktlinjer 
och stöd för en nationellt samverkande IT-arkitektur inom det skoladministrativa 
området.  
 
Skolverket bevakar möjligheter till samordnat internationellt arbete främst inom 
Europeiska skoldatanätet (EUN)1, med ett fördjupat samarbete med de nordiska 
länderna, i frågor som rör skolväsendets digitalisering.  
 
Skolverket undersöker och utvecklar möjligheter för att förenkla för personal som 
arbetar med barn och elever att hitta lärresurser kopplade till styrdokumenten. 
 
Innovationsdriven utveckling främjas kontinuerligt genom statliga medel.  
 
Nationella digitala prov införs successivt under den tidsperiod som strategin omfat-
tar, 2017-2022. 
 
Skolverket fortsätter påbörjade utvecklingsarbeten gällande myndighetens statistik-
hantering för att förenkla för målgrupperna, till exempel när det gäller inmatning 
och statistikhämtning, digitala nationella prov, där automaträttning av provdelar 

                                                 
1 http://www.eun.org/about;jsessionid=874F85A2D0F6907B83E662843E9DDB40 2016-03-06 
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och/eller möjlighet att ta del av samlad data för enklare och bättre analys ingår i 
utvecklingsarbetet.  
 
Skolverket samverkar med huvudmannaorganisationerna och Internetstiftelsen i 
Sverige (IIS)2 för att driva en samlad anslutning till Skolfederation3, i syfte att skapa 
förenklad åtkomst av för skolväsendet värdefulla resurser. 

Forskning och uppföljning av strategin 
Forskning kring digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ges från 
2017 ökat statligt stöd. Detta stöd utlyser och fördelar Skolforskningsinstitutet 
inom ramen för sitt uppdrag. 
 
Under den tidsperiod som strategin omfattar, 2017–2022, intensifieras uppföljning-
en av digital kompetens och användandet av digitala verktyg i skolväsendet.  

                                                 
2 ”IIS (Internetstiftelsen i Sverige) ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering 
av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan 
september 2013 sköter IIS också drift och administration av toppdomänen .nu. Försäljningen av 
domännamn sker genom återförsäljare, så kallade registrarer. IIS är en privat stiftelse, när du regi-
strerar ett domännamn hos oss föder du därför inga kommersiella intressen utan en stor del av 
avgiften går till satsningar för att utveckla internet i Sverige genom olika projekt.” hämtat från IIS 
hemsida https://www.iis.se/domaner/ (hämtad 2016-03-06) 
3 https://www.skolfederation.se/om/ (hämtad 2016-03-06) 
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1. Nationella IT-strategier i ett internationellt per-
spektiv 
Skolverket har låtit göra en utredning där europeiska rekommendationer samt åtta 
länders nationella IT-strategier för skolväsendet beskrivs och diskuteras4. De ut-
valda länderna (Australien, Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, 
Singapore och USA) har liknande grundförutsättningar som Sverige när det gäller 
allmän teknisk nivå och levnadsförhållanden i övrigt.  

1.1 Samlad kunskap om nationella IT-strategier 
Nationella IT-strategier är inget stort forskningsområde. Robert Kozma, en av de 
främsta internationella forskarna inom området skolväsendets digitalisering, har 
dock i flera sammanhang lyft fram vikten av att IT-satsningar i skolväsendet inte 
görs isolerat utan att man får störst och mest långvarig effekt om dessa satsningar 
sker i nära anknytning till andra reformer eller strategier. Det kan gälla både inom 
skolområdet eller i samhället i övrigt5. 
 

                                                 
4 Bilaga 1  
5 Kozma (2008) ICT, Education Reform and Economic Growth (2008) 
(http://download.intel.com/education/EvidenceOfImpact/Kozma_ICT_Framework.pdf  (hämtad 
2016-03-06) och Kozma (2005): National Policies that Connect ICT-based Education Reform to 
Economic and Social Development, Human Technology Volume 1 (2), October 2005, 117-156. 
DOI: http://dx.doi.org/10.17011/ht/urn.2005355  (hämtad 2016-03-06) 
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2011 publicerade det amerikanska utbildningsdepartementet en internationell kart-
läggning av 21 länders IT-satsningar under senare år6. Den är gjord utifrån både 
litteraturstudier och intervjuer. I sammanfattningen konstateras bland annat att de 
internationella data som finns har ett snävt fokus och att ganska få länder deltar i 
internationella undersökningar. Vidare hittades inga data på länders investeringar i 
utvärdering eller uppföljning. 
 
Det finns alltså, trots det stora intresse för och de stora investeringarna i ökad digi-
talisering av skolväsendet, ganska lite samlad kunskap om hur olika länder har arbe-
tat strategiskt kring dessa digitaliseringsfrågor och vilka resultat arbetet har givit.  

1.2 Europeiska rekommendationer 
I början av december 2015 publicerade det europeiska skoldatanätet EUN, till-
sammans med Europeiska Unionens sekreteriat för Grand Coalition for Digital 
Jobs, en sammanställning av ett antal framgångsrika projekt som handlar om att 
stärka ungdomars digitala färdigheter och kompetenser inom formell eller icke-
formell utbildning7. Synpunkterna är sammanställda under tre rubriker: operation-
ella, strategiska och taktiska rekommendationer. 
 
De operationella rekommendationerna lyder: undvik att program eller initiativ dub-
bleras, samarbeta med andra aktörer inom samma område för att dra nytta av 
varandras kunskaper och erfarenheter, publicera öppet alla utfall och resultat av 
programmet, uppmuntra frivilligt engagemang, inkludera insatser som aktivt främ-
jar en god könsbalans inom IT-området, och integrera utvärderingsinsatser som en 
del av programmet. 
 
De taktiska rekommendationerna är att ta med många olika aktörer (IT-industrin, 
politiken, utbildningssektorn, ideell sektor etc.), stödja lärares vidareutveckling av 
sina kunskaper och integrera yrkesvägledning för att öka närheten till arbetsmark-
naden. 
 
De strategiska rekommendationerna lyder: försök att få brett politiskt stöd för pro-
grammet, uppmuntra och stöd en integration av formellt och icke-formellt lärande, 
försök att uppnå god koordination mellan lokala, regionala och nationella initiativ, 
bidra till att skapa en samsyn mellan de olika aktörerna för att om möjligt skapa en 

                                                 
6 Bakia, Murphy, Anderson & Trinidad (2011): International Experiences With Technology in Edu-
cation: Final Report. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology and the 
Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Studies Service. 2011. 
7 Dalla Vecchia, Kerr, Recheva & Cannella (2015): Formal and Non-formal Educational Pro-
grammes on Digital Skills and Competences. Best Practices and Recommendations. European 
Schoolnet, Brussels 2015.  
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gemensam målbild och fokusera på attitydförändrande kompetenser som pro-
grammering.   
 
Underlaget för rekommendationerna består av ett antal fristående projekt och slut-
satserna låter sig därmed inte omedelbart överföras till hur en nationell strategi bör 
utformas. Skolverket kan ändå konstatera att de skrivningar i uppdraget som lyfter 
fram vikten av såväl samarbete som rollfördelning, av kompetensutvecklingsinsat-
ser för förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och elever samt 
behovet av en gemensam målbild väl överensstämmer med rekommendationerna.  

1.3 Jämförelser mellan olika länders IT-strategier 
Den utredning som Skolverket låtit genomföra innehåller jämförelser mellan åtta 
olika länders digitala satsningar inom skolområdet.  

1.3.1 Tekniska frågor 
Länder som har stor yta och är glest befolkade måste ofta lägga betydande summor 
på bredbandsutbyggnad. Detta är väl känt i Sverige, som sedan lång tid har haft en 
omfattande satsning på just bredbandsutbyggnaden8. Ett sätt att fördela dessa 
kostnader på flera aktörer är att, som i Nya Zealand, låta skolorna bli lokala bred-
bandsnav som småföretag och hushåll i närheten kan dra nytta av. Kanada hade en 
likartad strategi på 1990-talet.  
 
En väl utbyggd nätkapacitet är en nödvändig förutsättning för skolverksamhet, som 
ofta kännetecknas av såväl många anslutna digitala enheter, som samtidig använd-
ning av för bredband tunga resurser (som till exempel strömmad film). I det ameri-
kanska utbildningsdepartementets internationella översikt från 2011 konstateras att 
20 av 21 undersökta länder satsar på ökad nätkapacitet för skolor. Vissa länder sät-
ter mål för hur mycket bredband varje elev ska ha – USA har tagit fram rekom-
mendationer som säger att 2014 borde varje elev ha 0,5 Mbit/s och detta bör öka 
till 2 Mbit/s 2018. En grupp chefer på delstatsnivå i USA liksom en grupp ir-
ländska forskare anser att nivån borde vara 10 Mbit/s år 2018.  
 
I flera länder har intresset för att utrusta varje elev med en personlig enhet (1:1) 
minskat, för att i stället öka när det gäller nätkapaciteten. Flera länder, bland annat 
Australien och Danmark, som har haft ambitiösa mål att lägga statliga pengar på att 
skapa 1:1-situationer för hela årskullar i hela landet, har övergått till att satsa på att 
skolorna har god nätkapacitet och kan hantera BYOD (Bring Your Own Device).  

                                                 
8 Se Bredbandsstrategi för Sverige http://www.regeringen.se/rapporter/2009/11/n20098317itp/  
(hämtad 2016-03-06) och It i människans tjänst 
http://www.regeringen.se/rapporter/2011/10/n2011.12/  (hämtad 2016-03-06)  
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Det tekniska landskapet förändras kontinuerligt. Det sägs uttryckligen i en av de 
australiensiska utvärderingarna, att nationella program eller strategier måste vara 
flexibla och öppna för snabba tekniska förändringar när det gäller till exempel an-
vändarenheter, lagringsformer, molntjänster med mera. Det gäller med andra ord 
att undvika att specificera vilka tekniska lösningar skolor ska använda.  
   

1.3.2 Strategiernas uppbyggnad 
Flera länder, däribland Australien, Singapore och Irland, bygger sina strategier på 
en uttalat pedagogisk teori som konstruktivistiskt lärande (Irland), TPACK9 (Au-
stralien) eller kollaborativt lärande och self-directed learning (Singapore). Den pe-
dagogiska teorin är avsedd att genomsyra samtliga insatser. 
 
Många länder har med förändringar av läroplanerna och även bedömning eller 
prov, som delar i IT-strategin. Läroplansförändringarna handlar vanligen om att få 
ett större inslag av ”framtidskompetenser” (så kallade 21st century skills). Provfrå-
gan diskuteras dels som en följd av förändrade läroplaner, dels i termer av ett gene-
rellt ökat inslag av digitala prov (USA och Irland). 
 
Det framgår av sammanställningen av de olika nationella strategierna att i stort sett 
samtliga länder inkluderar rektorerna i något eller flera avseenden. I de flesta av 
strategierna finns också kompetensutvecklingsinsatser för lärare med.  
 
Flera länder betonar vikten av att göra skolans digitalisering och skolans utveckling 
till en angelägenhet för fler än bara personal som arbetar inom skolområdet. Det 
kan vara vårdnadshavare, lokalsamhället, arbetslivet med flera. Ibland nämns även 
ideell sektor, till exempel i Australien, Irland och Nya Zealand. 
 
Det är vanligt med statliga satsningar på utveckling av digitala lärresurser – Austra-
lien, Danmark, Nya Zealand, Singapore och USA har ett sådant element i sina IT-
strategier. Vissa länder, som Nederländerna (fram till för några år sedan), USA och 
i viss mån Norge med NDLA, satsar på öppna lärresurser (Open Educational Re-
sources, OER). Andra, som Danmark, Australien och Singapore satsar mer på 
kommersiella resurser. 
 
Vissa länder har en tydlig komponent av forskning och utveckling i strategin, till 
exempel Singapore, Nya Zealand och i viss mån Irland. Det är däremot ovanligt 
med utvärdering som del av strategin – det är inte så många länder som har genom-

                                                 
9 http://www.tpack.org/ (hämtad 2016-03-06) 
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fört utvärderingar och de som gör det tycks bara utvärdera delar av strategin. Så har 
till exempel Danmark utvärderat hur digitala resurser påverkar pedagogiken respek-
tive tidsåtgången i en rapport10 och Nya Zealand har utvärderat kompetensutveckl-
ingsinsatser.  

1.4 En svensk strategi i internationellt ljus 
Förslaget till nationell strategi för skolväsendet i en digital tid har förstås många 
gemensamma nämnare med andra länders IT-strategier. Några övergripande frågor 
kan dock vara särskilt värda att nämna. 

1.4.1 Grundläggande utgångspunkter 
Flera länder bygger, som nämnts ovan, sina IT-strategier på en uttalad pedagogisk 
teori. Uppdraget till Skolverket om att ge förslag till nationella IT-strategier uttalar 
att strategierna ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och vila på den 
syn på kunskap och lärande som kommer till uttryck i läroplanerna. Som bakgrund 
finns också den rekommendation som Europaparlamentet och Europeiska union-
ens råd meddelade 200611, där digital kompetens beskrivs som en av åtta nyckel-
kompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens beskrivs som särskilt viktig 
för självförverkligande och personlig utveckling, aktivt medborgarskap och anställ-
ningsbarhet. Nyckelkompetenserna beskrivs också som mycket viktiga för innovat-
ion, produktivitet och konkurrenskraftighet samt nödvändiga i ett kunskapssam-
hälle och för en mer flexibel arbetskraft som snabbare kan anpassa sig efter en för-
änderlig och tätt sammanlänkad värld. Även OECD (2010) förde i en studie om 
The New Millennium Learners fram digitaliseringens allt större betydelse för skol-
väsendet12.  Uppdraget att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett allt mer 
teknikorienterat arbets- och samhällsliv ställer höga krav på digital kompetens.  
 
I arbetet har Skolverket valt att utgå från Digitaliseringskommissionens definition 
av digital kompetens. Kommissionen definierar i sitt slutbetänkande att digital 
kompetens 
”utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har för-
måga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens 
innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i den 

                                                 
10 Rambøll (2014): Anvendelse af digitale læremidler – effektmåling. Juni 2014. 
https://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Aug/150804-Digitale-
laeremidler-rapport_september2014.ashx (hämtad 2016-03-06) 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11090&from=SV 
(hämtad 2016-0306) 
12 OECD.  (2010), Are the New Millennium Learners Making the Grade?: Technology Use and Educational 
Performance in PISA 2006, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264076044-en  
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förändringsprocess digitaliseringen innebär. Utvecklingen sker kontinuerligt vilket innebär att de 
krav som kommer att ställas på digital kompetens, i privatlivet och samhällslivet liksom inom 
utbildningen och arbetslivet, fortlöpande förändras. Digital kompetens är därmed inget statisk, 
innebörden av begreppet förändras utifrån teknikens och tjänsternas utveckling.  
 
Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informations-
samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om 
frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den 
digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för 
att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån 
det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och 
tjänster.”13 
 
Strategins vision om att alla elever ska ha uppnått adekvat digital kompetens är 
sålunda inte statisk utan föränderlig över tid i harmoni med utvecklingen av använ-
dandet, tekniken och tjänsterna. 
 
En svårighet när det gäller digitaliseringsfrågor är att det vetenskapliga underlaget 
är begränsat. Under de senaste åren har visserligen andelen svenska forskningspro-
jekt och redovisade resultat kring skolväsendets digitalisering ökat, men framför allt 
när det gäller den klassrumsnära forskningen finns fortfarande stora luckor i kun-
skapsbildningen. Inte minst därför är det väsentligt att fortlöpande följa upp de 
insatser som beslutas, för att kunna värdera och omvärdera dem.  
 
Begreppet beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i lagtext eller förarbeten. 
Skolverket definierar beprövad erfarenhet som en erfarenhet som är dokumente-
rad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang14. I detta avseende är underlaget 
när det gäller skolans digitalisering begränsat. Däremot finns det en stor erfarenhet 
av att använda digitala verktyg i undervisningen, som också i stor utsträckning delas 
i olika sammanhang såsom i sociala medier, på konferenser och seminarier.  

1.4.2 Teknikutveckling och -tillgång 
Genomgången av IT-strategier från olika länder visar på ett skifte i fokus från att 
utrusta varje elev med ett personligt verktyg till att skapa förutsättningar för att ta 
med och använda egna digitala verktyg (BYOD, Bring Your Own Device). Denna 
utveckling har ett starkt samband med den snabba teknik- och tillgångsförändring-
en när det gäller digitala verktyg. 2015 redovisade IIS till exempel att 77 procent av 
alla svenskar (12 år och äldre) har tillgång till en smart mobil, en ökning med 100 

                                                 
13 http://www.regeringen.se/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401b/digitaliseringens-
transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591 s 80 (hämtad 2016-03-06) 
14http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.186370!/Menu/article/attachment/Vetenskaplig_grund
PM_Skolverket.pdf  (hämtad 2016-03-06) 
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procent på fyra år15. Samtidigt kan konstateras att den ökade tillgången inte är 
jämnt fördelad. I Medierådets första demografiska undersökning 2015 konstateras 
att när 89 procent av alla 9–12-åringar i höginkomstfamiljer har tillgång till en egen 
smart mobil, är samma andel för 9–12-åringar i låginkomstfamiljer 66 procent. På 
liknande sätt skiljer sig datortillgången åt, där 81 procent av 13–16-åringar i högin-
komstfamiljer äger en egen dator, medan motsvarande siffra för 13–16-åringar i 
låginkomstfamiljer är 61 procent16. 
 
Den svenska skollagen har starka skrivningar om likvärdiga förutsättningar. Alla ska 
ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen inom skolväsendet ska vara 
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den an-
ordnas (1 kap. 8–9 §§ skollagen). Eleverna ska också utan kostnad ha tillgång till 
böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Med lärverktyg 
avses den utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå målen i 
utbildningen17. En strategi för att säkra elevers likvärdiga tillgång till digital teknik 
kan därför inte byggas på att de ska ta med egna verktyg till skolan, eller kunna 
använda egna verktyg i skolarbete utanför klassrummet. Däremot finns det anled-
ning att reflektera över på vilka sätt befintliga egna verktyg skulle kunna integreras i 
undervisningen och att noga utvärdera hur och till vad dessa digitala verktyg kan 
och bör användas. Här påverkas bland annat frågan om skolenhetens och fritids-
hemmets infrastruktur. Med flera digitala verktyg per elev uppkopplade på det ge-
mensamma nätet, krävs betydligt större bandbredd än vid många vanliga kontors-
miljöer.  
 
Värt att notera när det gäller teknik och tekniklösningar är det tydliga samband som 
internationella studier visar mellan graden av teknisk support och användningsgra-
den i klassrummet. Länder som i internationella undersökningar (som The IEA 
Second Information Technology in Education Study, SITES, 200618 och den euro-
peiska undersökningen ESSIE 201319 ) har mest teknisk support, redovisar också 
högst användning av digital teknik i klassrummen. 

                                                 
15 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf  s 11 (hämtad 2016-03-06) 
16 http://statensmedierad.se/download/18.24d1e3b61513e2cb2f48ad59/1449480094181/Ungar-
och-medier-2015-demografi-ver1.pdf  s 8 (hämtad 2016-03-06) 
17http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.214583!/Menu/article/attachment/Mer%20om%20avg
ifter%20i%20skolan%20rev%20feb%202015.pdf (hämtad 201603-06) 
18 N. Law, W.J. Pelgrum, T. Plomp (Eds.) 2008: Pedagogy and ICT Use in Schools Around the 
World. Findings from the IEA SITES 2006 study 
19 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf 
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1.4.3 Samarbete mellan olika aktörer 
Flera länder betonar i sina IT-strategier vikten av att göra skolans digitalisering och 
skolans utveckling till en angelägenhet för fler än enbart den personal som arbetar i 
skolväsendet. Det behövs en ökad samverkan mellan skola, arbetsliv och akademi 
samt mellan alla de olika aktörer som riktar sig mot skolväsendet.  
 
Det har inte varit möjligt att genomföra en studie av alla de olika aktörer som på 
olika sätt engagerar sig i skolväsendets digitalisering. Det har dock varit relativt 
vanligt att huvudmän inkluderat kompetensutvecklingsresurser och även strategiskt 
stöd till verksamheten i sina upphandlingar av hårdvara. Därmed har lokala strate-
gier påverkats av aktörer som har ekonomiska intressen. I många fall har detta upp-
fattats som positivt och gett ett bra stöd under genomförandet. Det förekommer 
också att huvudmän enskilt upphandlar denna typ av stöd utan koppling till hård-
varuinköpen. Under senare år har det också växt fram ett antal aktörer med fokus 
på programmering, där aktiviteter oftast är riktade till barn och ungdomar på friti-
den. Särskild uppmärksamhet riktas ibland mot flickor för att skapa förutsättningar 
för en jämnare könsbalans i senare val av inriktning för studier och arbetsliv. Dessa 
initiativ baseras ofta på volontärer och kan ha stöd i olika former från främst aktö-
rer inom branschen. För att utveckla detta och för att ta vara på de erfarenheter 
som gjorts behöver samverkan med aktörer utanför skolväsendet förbättras. Ett 
exempel på detta är arbetet med att ta fram strategier för digitaliseringen av skolvä-
sendet där ett ökat samarbete mellan olika aktörer påbörjats genom Vinnova-
projektet Trippel Helix20. 

2. Det svenska skolväsendets digitalisering  
Skolväsendets digitalisering har på olika sätt diskuterats länge och redan på 1980-
talet ingick datakunskap i grundskolan. Ett antal olika projekt har genomförts, som 
till exempel den nationella satsningen på IT i skolan (ITiS) som pågick mellan 1999 
och 2002, och uppdraget 2005 till Myndigheten för skolutveckling att ge stöd till 
förbättrad användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning 
som ledde till Praktisk IT- och mediekompetens (PIM)21. PIM-satsningen, som 
pågick 2006-2013, nådde en stor del av den svenska lärarkåren.     
  
I oktober 2011 lanserade den dåvarande regeringen It i människans tjänst – en digital 
agenda för Sverige22 med visionen att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digi-

                                                 
20  http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Trippel-Helix---Nationell-
samling-for-skolans-digitalisering/ (hämtad 2016-03-06) 
21 http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/it-uppdrag-till-myndigheten-foer-skolutveckling-
39143 (hämtad 2016-03-06) 
22 http://www.regeringen.se/rapporter/2011/10/n2011.12/ (hämtad 2016-03-06) 
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taliseringens möjligheter i samhället. Den digitaliseringskommission som tillsattes 
2012 hade som uppdrag att analysera den digitala utvecklingen, visa på digitali-
seringens möjligheter, samverka med andra aktörer och ge förslag på åtgärder. Digi-
taliseringskommissionen lämnade sitt slutbetänkande, Digitaliseringens transformerande 
kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)23, i december 2015 och i en sammanfatt-
ning av betänkandet ges följande beskrivning av digitaliseringens möjligheter: 
 
“Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan vi skapa ett individualiserat, demokra-
tiskt, klimatsmart och jämställt samhälle. Fattar vi bara de nödvändiga strategiska besluten kan 
vi åter ta tätpositionen. Då skulle vi t.ex. kunna använda nya stora data för att begripa, ut-
veckla och styra komplexa system, som vården. Vi kan hitta en rimlig balans mellan säkerhet, 
integritet och innovation och därför ha såväl trygga medborgare som ett blomstrande innovativt 
näringsliv och stor samhällstillit. Vi kan förändra trygghetssystemen så att de fungerar för ett nytt, 
diversifierat, föränderligt arbetsliv. Vi kan införa ett reellt livslångt lärande där människor ges 
möjlighet att kontinuerligt utveckla nya kunskaper och kompetenser. Våra myndigheter kan 
tolka regler så positivt som möjligt för digitaliseringen och de direkt hindrande reglerna kan tas 
bort.”24 
 
Digitaliseringskommissionen ägnade sitt andra delbetänkande i mars 201425 framför 
allt åt skolväsendets digitalisering. I betänkandet gavs en rad konkreta förslag för att 
få digitaliseringen att bli en naturlig del av utbildningarna från förskola till högskola, 
bland annat genom reviderade styrdokument26 och kompetensutveckling för lärare 
och rektorer27. I förordet till betänkandet skrev kommissionens ordförande Jan 
Gulliksen att IT inte är ”den enda faktorn för att utveckla skolan, men en viktig del 
i en nödvändig förändring”. I betänkandet uttrycks detta bland annat i formulering-
ar som:  
 
“Redan i dag genomsyrar it stora delar av vårt samhälle, en utveckling som kommer att fortsätta. 
För att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle behövs både en förmåga att 
hantera digitala verktyg och en mer teoretisk förståelse för vad det digitala är och vad som krävs 
där. Med hjälp av it kan svensk skola och undervisning öka verksamhetens innovativa förmåga 
och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar.”28  
  

                                                 
23 http://www.regeringen.se/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401b/digitaliseringens-
transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591 (hämtad 2016-03-06) 
24 https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/12/Broschyr.pdf s 3 (hämtad 
2016-03-06) 
25 https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2014/03/SOU-2014_13_total.pdf 
(hämtad 2016-03-06)  
26 ibid s 185 
27 ibid s 196-205 
28 ibid s 21 
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I juni 2013 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en över-
enskommelse om att genomföra insatser för att främja digitalisering och digital 
samverkan inom olika samhällsområden, ett av dem skolområdet. För skolväsen-
dets del handlade det om att ta fram ett ramverk för stöd i det digitala utvecklings-
arbetet och att etablera en samverkansgrupp med viktiga aktörer inom skolområdet. 
Arbetet med att ta fram ett ramverk resulterade i det webbaserade självskattnings-
verktyget LIKA som lanserades i augusti 201429. Uppdraget att skapa en samver-
kansgrupp resulterade i bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en 
brett sammansatt grupp som utarbetade ett förslag på en nationell strategi för skol-
väsendets digitalisering. Gruppens förslag presenterades i mars 201530 och innehöll 
förslag på åtgärder inom ledning, infrastruktur, kompetens och användning, det vill 
säga samma huvudområden som lyfts fram i självskattningsverktyget LIKA. 
 
Uppdraget till Statens skolverk att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet 
syftar till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential 
som IT har tillvaratas i hela skolväsendet. Strategiförslagen bygger på tidigare ar-
bete och insatser på området, med ett brett perspektiv på de förutsättningar att ta 
tillvara alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder och ett tydligt fokus på ele-
vernas lärande.  

3. Skolverkets samråd 
I arbetet med uppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet har 
Skolverket, utöver de samråd som hållits med särskilt avseende på styrdokuments-
förändringar, inbjudit ett stort antal aktörer inom området till sju större och ytterli-
gare ett antal mindre samråd i olika konstellationer. Vid flera tillfällen har samråden 
omfattat både innehållet i de nationella strategierna och synpunkter på de särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet som Skolverket har fått i 
uppdrag att ta fram inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen31. 
Kompetensutvecklingsinsatser är en väsentlig del av den nationella strategin och 
resonemangen om dessa hör därför nära samman med resonemangen om strategi-
ernas innehåll i stort. 
 
Intresset för att bidra med synpunkter till strategierna har varit stort och innehållet 
har varit ganska samstämmigt. Det finns en stark förväntan på att en nationell mål-
sättning ska bidra till en ökad likvärdighet i skolväsendet men också en insikt om 

                                                 
29  http://lika.skl.se/ (hämtad 2016-03-06) 
30 http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/vision2020.skolvision2020.html 
(hämtad 2016-03-16) 
31 http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/07/uppdrag-till-statens-skolverk-om-
nationella-skolutvecklingsprogram/ (hämtat 2016-03-06) 
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att mycket återstår att göra och komma till rätta med för att digitaliseringens möj-
ligheter ska kunna tas tillvara. Att det är många faktorer och aktörer som måste 
samverka står klart – och att det finns en vilja och ett engagemang för att göra just 
detta. 

4. Bakgrund till förslagen i strategin 
Förslaget till strategi för digitaliseringen av skolväsendet bygger på en vision där 
skolväsendet 2022 ger alla barn och elever en adekvat digital kompetens och där 
digitaliseringens möjligheter tas tillvara i undervisning och administration så att de 
digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras.  
 
För att komma dithän ser Skolverket fem huvudområden där insatser behöver gö-
ras. Nedan redovisas bakgrunden till de olika förslagen inom varje huvudområde, 
med prioriteringar och alternativa möjligheter. 

4.1 Skolans styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna ade-
kvat digital kompetens  
Enligt uppdraget om nationella IT-strategier ska Skolverket utarbeta förslag till 
förändringar i läroplaner och kursplaner för bland annat grundskolan och motsva-
rande skolformer. Uppdraget anger att Skolverket vid behov ska föreslå föränd-
ringar för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och 
innovativa förmåga, för att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer 
teknikorienterat arbets- och samhällsliv och för ett stärkt entreprenöriellt lärande. I 
uppdraget anges även att förslaget ska innehålla förändringar i läroplaner och kurs-
planer för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervis-
ningen.  
 
Efter hemställan hos regeringen kommer den del av uppdraget som berör styrdo-
kumentsförändringar för grundskolan och motsvarande skolformer att redovisas 
den 30 juni 2016. När det gäller förskolan görs i arbetet en inventering i syfte att 
förbereda för eventuella justeringar framledes. 
 

4.2 Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn 
och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har ade-
kvat digital kompetens  
Det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring digitaliseringsfrågor på alla 
nivåer inom skolsystemet, visar både Skolverkets IT-uppföljning 201532 och de 

                                                 
32 It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 31, s 59f, s67f 
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samråd Skolverket har haft kring de nationella skolutvecklingsprogrammen. I upp-
draget om att skapa nationella skolutvecklingsprogram är digital kompetens särskilt 
framskrivet, och i redovisningen den 12 februari 2016 gav myndigheten en första 
beskrivning av insatser med särskilt fokus på digitalisering33.  
 
Att Skolverket erbjuder kompetensutvecklingsinsatser på nationell nivå inom skol-
utvecklingsprogrammen innebär inte att dessa är de enda tillgängliga eller alltid de 
mest lämpliga möjligheterna till kompetensutveckling. Inom digitaliseringsområdet 
finns en rad andra aktörer, såväl myndigheter som organisationer och företag, som 
under lång tid erbjudit kompetensutvecklingsinsatser med fokus på digitalisering 
för olika personalgrupper. Prioriteringar och val av insatser måste grundas på en 
analys av de konkreta behoven inom den egna verksamheten. Det finns många 
huvudmän som har goda erfarenheter av att upphandla stöd för hela organisation-
ens arbete såväl med strategiska frågor som med kompetensutveckling av pedago-
gisk personal och mer praktiska frågor kring hantering av den digitala miljön. 
Andra aktörer såsom det fristående forskningsinstitutet IFOUS34 utvecklar stöd för 
skolutveckling inom flera områden och där samverkar flera huvudmän. Det anord-
nas också konferenser, såväl lokalt som regionalt och nationellt, och det finns ett 
relativt stort utbyte av erfarenhet lärare emellan i sociala medier, via till exempel 
pedagogiska bloggar och Facebook-grupper. Allt detta bidrar till att ge många lä-
rare, förskollärare och övrig skolpersonal en ökad digital kompetens, som i många 
fall inte bara är adekvat utan mycket god. Kompetensutvecklingsinsatser når dock 
inte alltid dem med störst behov, och är ojämnt fördelad över landet. Detsamma 
gäller avsatt tid och organisation för att ge lärare och annan personal möjlighet att 
tillgodogöra sig insatserna.  
 
De nationella skolutvecklingsprogrammen har därmed en viktig funktion i att ge 
samma möjligheter till kompetensutvecklingsinsatser för alla huvudmän. Den 
största utmaningen kommer dock också fortsättningsvis att vara för huvudman, 
förskolechef och rektor att utifrån det systematiska kvalitetsarbetet ge det priorite-
rade utvecklingsarbetet tid och adekvat organisation i den lokala strukturen. Det 
strategiska ledarskapet kring digitaliseringen är avgörande för att ge de förutsätt-
ningar som krävs. 
 
I Skolverkets IT-uppföljning uppger en förvånansvärt hög andel av personalen 
inom förskola (närmare hälften) och skola (något mindre andel) att de har behov av 
grundläggande datorkunskap och kunskap för att använda verktyg som e-post, 
                                                 
33 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.246211!/Menu/article/attachment/Redovisning-
regeringsuppdrag-U201503844S-160212.pdf (hämtat 2016-03-06) 
34 http://www.ifous.se/about/ (hämtat 2016-03-06) 
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ordbehandlare och kalkylprogram35. Kompetens för att använda den typen av 
funktioner måste betraktas som basal och därmed ingå i huvudmannens ansvar att 
säkra hos all personal. Denna typ av kompetensutveckling lämpar sig också bäst för 
lokal kursverksamhet. 
 
I arbetet med förslag till styrdokumentsförändringar har många lärare och andra 
referenspersoner framfört att förändringar i styrdokumenten inte ensamt är tillräck-
ligt för att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Lärare behöver också stöd 
för att utveckla undervisningen utifrån styrdokumentsändringarna. Insatser i sam-
band med införandet behöver därför utgöras av information om förändringarna, 
kommentarmaterial, stöd för att utveckla undervisningen, och kompetensutveckl-
ing.  

4.2.1 Förskolechefer och rektorer har god förmåga att strategiskt leda digitalt 
utvecklingsarbete i förskola och skola 
De studier som finns kring digitalisering i svenskt skolväsende lyfter samstämmigt 
vikten av rektorernas strategiska kompetens att leda förändringsarbete för under-
visningen ska kunna utvecklas och måluppfyllelsen öka36. Detta är också tydligt i 
andra länders IT-strategier, som i stort sett samtliga inkluderar rektorer37. 
 
Utifrån de samråd som hållits inför utvecklandet av nationella skolutvecklingspro-
gram kan Skolverket konstatera att alla aktörer ger en bild av ett stort behov av 
kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolväsendet. 
I samråden har det framhållits att det är av stor strategisk vikt att detta behov både 
uppmärksammas och möts genom insatser på nationell nivå. Särskilt angeläget är 
det med insatser för att stärka rektorernas strategiska kompetens när det gäller digi-
taliseringsfrågor. Detta gäller också i den statliga rektorsutbildningen, där uppdraget 
om att ge verktyg för det strategiska arbetet kring de förändringsprocesser som 
digitaliseringen medför behöver förtydligas.  
 
Också behovet av kompetensutveckling för förskolechefer är enligt Skolverkets IT-
uppföljning stort. Fyra av tio förskolechefer anser inte att de har tillräcklig kompe-
tens för att leda det IT-strategiska arbetet. En möjlighet att på nationell nivå bidra 
till kompetensutveckling av förskolechefer, är att ta bort nuvarande begränsningar 
av vilka personalgrupper som kan omfattas av de nationella skolutvecklingspro-
grammen.  
                                                 
35 It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 31 
36 Se t.ex. kap 3 i Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet: analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Diss. 
Göteborg : Göteborgs universitet, 2015. Göteborg där en sammanfattning av tidigare studier redo-
visas. 
37 Bilaga 1 s 24 
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4.2.2 Personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola 
och fritidshem har adekvat digital kompetens 
I en strategi som syftar till att skapa ett skolväsende som förmår integrera använ-
dandet av digital teknik i verksamheten framstår personalens kompetens som en 
avgörande faktor. Personalen måste kunna identifiera sig med visionen och förstå 
vilken kompetensutveckling som kommer att behövas. Lika viktigt är att förskole-
chef, rektor och huvudman avsätter resurser för att denna kompetensutveckling ska 
komma till stånd, och skapar organisatoriska förutsättningar.  
 
Personal i förskolan behöver digital kompetens såväl för arbetet med barnen i 
gruppen som för eget arbete, dokumentation och administration. Enligt Skolver-
kets IT-uppföljning 2015 anser sig två tredjedelar av personalen i förskolan ha be-
hov av kompetensutveckling kring att använda IT som pedagogiskt verktyg, och 
den andelen har ökat sedan 201238. En möjlighet att på nationell nivå tillgodose 
detta behov av kompetensutveckling är att ta bort nuvarande begränsning när det 
gäller personalgrupper i de nationella skolutvecklingsprogrammen så att program-
men kan öppnas för flera kategorier. 
 
Den digitala kompetens lärare måste ges möjlighet att utveckla består av flera delar. 
En stor del handlar om utveckla undervisningen. Lärare måste kunna avgöra när 
och till vad digitala verktyg kan förbättra undervisningen och därmed elevernas 
lärande. Ett väsentligt område är också hur den tekniktäta miljön påverkar under-
visningsklimatet, hur en kultur kan utvecklas som tillvaratar möjligheterna men 
också hanterar de risker som uppstår till följd av teknikens potential att rikta fokus 
mot annat än de planerade aktiviteterna. Därtill kommer kompetens att hantera 
digitala verktyg för det egna arbetet, för planering och administrerande av elevernas 
arbete. Kompetens att hantera verktyg för uppföljning och analys av elevernas lä-
rande och den digitala miljö som arbetet bedrivs inom är också väsentlig. I de “Mål 
för lärarstudenters kunskaper om IT och lärande” som beslutats vid Göteborgs universitet 
i december 201539 uttrycks den digitala kompetens som lärare behöver omfatta på 
följande sätt:  
 
”Det handlar både om att ha forskningsbaserade kunskaper om betydelsen av IT för olika äm-
nen och ämnesområden och om att kunna integrera sin digitala kompetens med ämnesspecifika 
och pedagogiska kunskaper. Lärare ska kunna förstå, använda, möta, samspela med och ut-
veckla barn och elevers kunskaper och förmågor – och vara förberedda för att organisera undervis-
ning som är relevant och produktiv för dagens och morgondagens barn och elever.”40  
                                                 
38 Skolverkets IT-uppföljning 2015 s 32 
39 http://lararutbildning.gu.se/digitalAssets/1562/1562086_m--l-f--r-l--rarstudenters-kunskaper-
om-it-och-l--rande_151215.pdf (hämtad 2016-03-06) 
40 ibid s 4 
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Den digitala kompetens en förskollärare eller lärare behöver, måste ingå i utbild-
ningen, så att en nyutexaminerad förskollärare eller lärare har de verktyg och för-
hållningssätt som är nödvändiga för att kunna arbeta i ett digitaliserat skolväsende. 
Skolverkets samråd har uttryckt att det finns stora behov av att förtydliga och ut-
veckla området digital kompetens i lärarutbildningarnas undervisning och exa-
mensmål. Regeringen bör överväga hur examensmålen kan skärpas. Universitetens 
lärarutbildningar har också att förhålla sig till den kompetens som strategin förut-
sätter att lärare har. Att alla lärarstudenter, oavsett utbildningsort, har rätt att få en 
adekvat digital kompetens i sin utbildning är en nationell likvärdighetsfråga. 
 
Vikten av insatser på nationell nivå har lyfts fram i Skolverkets samråd. Dels måste 
alla kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds av Skolverket förhålla sig till digita-
liseringens möjligheter och svårigheter, dels behövs särskilda insatser för att stärka 
personalens kompetens att välja och använda digitala verktyg för att öka barnens 
och elevernas digitala kompetens och för att stärka lärandet. Insatserna måste fin-
nas på olika kompetensnivåer för att möta den stora spridningen inom området 
digital kompetens, men fokus måste ligga på att säkerställa att all personal som ar-
betar med barn och elever har möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens för 
att arbeta i ett digitaliserat skolväsende. Kommande styrdokumentsförändringar, 
kring till exempel programmering, kommer också att kräva omfattande kompetens-
utvecklingsinsatser. 
 
I samråden har de pedagogiska stödstrukturernas betydelse lyfts. Det finns många 
exempel på hur huvudmän har valt att organisera lokala stödstrukturer för att 
stödja och utveckla kompetensen. På vissa skolenheter finns tillgång till IKT-/IT-
pedagoger som driver utvecklingen och som också fungerar som stödresurser. På 
andra skolenheter har förstelärare getts ett särskilt ansvar för området digitalisering 
med motsvarande funktion. Skolverket lämnar inget förslag gällande detta då det 
måste anpassas till lokala förhållanden men understryker behovet av klassrumsnära 
pedagogiskt stöd.  

4.3 Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever i 
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har tillgång till digitala 
verktyg  
Tillräcklig tillgång till digitala verktyg skiljer sig åt när det gäller olika skolformer. 
En grundläggande förutsättning för att strategin för digitaliseringen ska lyckas är 
dock att huvudmännen utarbetar lokala strategier för att säkra att elever och perso-
nal har tillgång till digitala verktyg som kan användas såväl inom som utom försko-
lans, förskoleklassens, skolans och fritidshemmets område. För elever och personal 
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i skolan är det också viktigt att de kan administrera sina verktyg så att de enkelt kan 
få tillgång till resurser oavsett när de behöver det. I dessa lokala strategier måste 
också säkerställandet av en tillräcklig infrastruktur i förskoleenhetens och skolen-
hetens lokaler när det gäller sådant som till exempel tillgång till trådlöst nät, tillräck-
lig bredbandskapacitet och tillgång till annan relevant kringutrustning som projek-
torer och skrivare beaktas.  
 
Skolverket utgår från dagens teknik när det gäller trådlösa nät, internetförbindelser 
och de digitala verktyg som är vanliga i utbildningen – bärbara datorer och surfplat-
tor. Den snabba och kontinuerliga utvecklingen på området måste dock beaktas 
och det är tillgängligheten både till verktyg och till information som är essensen i 
förslagen. Förslagen i strategin för digitaliseringen innebär alltså inget ställningsta-
gande när det gäller vilka verktyg som ska väljas utan anger bara önskad nivå även 
om det oftast uttrycks med referens till de just nu vanligaste produkttyperna. 

4.3.1 Infrastrukturella krav  
Först när en tillräcklig infrastruktur är på plats kan utvecklandet av verksamheten 
med de digitala möjligheterna ske till fullo. För personal som arbetar med barn och 
elever och som ska utveckla sin kompetens är det också helt avgörande att de 
grundläggande förutsättningarna är uppfyllda. För att nå visionen för 2022 måste 
därför de mer infrastrukturella förutsättningarna vara på plats tidigare. Målsättning-
en bör vara att infrastrukturen är tillräckligt utbyggd i förskoleenheter, skolenheter 
och fritidshem senast 2020.  
 
Skolverket bedömer att det inte är möjligt att utfärda specifika krav på kapacitet i 
trådlösa nät och bandbredd i förskoleenheter och skolenheter. Respektive huvud-
man måste göra avvägningar och fatta beslut efter verksamhetens faktiska behov. 
Det är dock viktigt att poängtera att skolmiljön skiljer sig väsentligt från andra delar 
av många huvudmäns verksamheter till exempel avseende antalet möjliga samtidiga 
användare av trådlösa nät. Ofta överstiger behovet av anslutna enheter antalet ele-
ver då många idag också har tillgång till egen utrustning som kan anslutas. Verk-
samheten kräver också betydande bandbredd då många samtidigt kan behöva ut-
nyttja resurser som är mycket krävande. Här krävs ett utökat erfarenhetsutbyte mel-
lan huvudmän för att stärka kompetensen kring dessa frågor, vilket skulle kunna 
leda till underlag för rekommendationer. 
 
Det är huvudmännen som har ansvar för att förskoleenheter och skolenheter har 
en väl utbyggd infrastruktur för nyttjande av resurser som digitala läromedel och 
andra lärresurser. Tekniken får inte utgöra ett hinder för skolarbetet och stödfunkt-
ioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria uppkopplingar, säker-
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ställa funktion på mer stationär utrustning som projektorer och liknande samt er-
sätta eventuell defekt utrustning så att undervisningen kan pågå utan teknikrelate-
rade störningar. Det är också huvudmännen som har ansvar för att digitala lärome-
del och lärresurser finns tillgängliga på samma sätt som mer traditionella läromedel.  

4.3.2 Digitala verktyg till personal i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem 
Idag har, enligt Skolverkets senaste IT-uppföljning, 23 procent av all förskoleper-
sonal41  en personlig dator eller surfplatta på arbetet42. Motsvarande andel för lärare 
i grundskolan är 96 procent 43. För annan personal som arbetar med barn och ele-
ver finns inga tillgängliga uppgifter.  
 
För att förskollärare, lärare och annan personal som arbetar med barn och elever 
ska kunna utveckla sin kompetens att använda digitala verktyg när det är lämpligt, 
behöver de förstås ha tillgång till digitala verktyg som de själva administrerar. Med 
tanke på de krav som ställs på skolans personal att kunna hantera digital teknik i 
undervisning och administration är det rimligt att alla har tillgång till ett personligt 
digitalt verktyg. Tillgången måste säkras skyndsamt eftersom det tar tid att genom-
föra kompetensutveckling och såväl arbetsbelastning som andra behov innebär 
begränsningar. 
 
Även om andelen förskolepersonal med personligt digitalt verktyg är klart lägre än i 
till exempel grundskolan tycker två av tre att de i hög eller mycket hög grad har 
tillräcklig tillgång till digitalt verktyg i förskolan utanför barngruppen44. Det är dock 
svårt att se att möjligheterna till kompetensutveckling kring användning av digitala 
verktyg kan utnyttjas till fullo utan att alla medarbetare har tillgång till ett personligt 
digitalt verktyg. Enligt Skolverkets IT-uppföljning 2015 anger en stor andel av för-
skolepersonalen att de har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensut-
veckling (se 4.2 och 4.2.2). 
 
De allra flesta lärare i grundskolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg. För dem 
som ännu inte har det måste dock tillgång prioriteras ur strategiskt hänseende. Det 
finns också anledning att framhålla vikten av digitala verktyg för annan personal 
som arbetar med elever i skolan, till exempel personal på fritidshemmen. I ett digi-
                                                 
41 Skolverkets IT-uppföljning skiljer inte mellan förskollärare och annan personal som arbetar med 
barn i förskolan: ”För att mäta IT-användning och IT-kompetens bland förskolepersonal har ett 
urval om 1 000 individer dragits från registret över personal i förskola och pedagogisk omsorg (vers-
ion 15 oktober 2014). Totalt skickades 1 000 enkäter ut till förskolepersonal. Urvalet stratifierades 
på huvudman där 500 enkäter skickades till förskolepersonal vars förskola hade enskild huvudman 
och 500 med kommunal huvudman.” It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 17 
42 It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 21 
43 It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 43 
44 It-användning och it-kompetens i skolan 2015 s 21 
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taliserat samhälle och ett digitaliserat skolväsende är både möjligheter och problem 
med de digitala verktygen en uppgift som måste hanteras i alla delar av utbildning-
en. Skolrelaterat arbete som eleverna förväntas göra utanför skoltid utförs ofta 
inom ramen för fritidshemmens verksamhet. Arbetet med kritisk och säker nätan-
vändning är också ett exempel där fritidshemmen spelar stor roll i utbildningen, 
och där personalen behöver både kompetens och tillgång till verktyg bland annat 
för att kunna använda resurser som finns tillgängliga på nätet.  

4.3.3 Digitala verktyg till barn och elever 
I förskolan ska tillgången till digitala verktyg vara sådan att verktygen kan användas 
i den pedagogiska verksamheten när så är lämpligt. Erfarenheten visar att detta inte 
kräver att varje barn har tillgång till ett digitalt verktyg. Tvärtom är det oftast en 
fördel att barnen använder digitala verktyg tillsammans med andra barn eller med 
en förskollärare eller annan personal som arbetar med barnen på förskolan45. Verk-
samheten pågår oftast både inom egna lokaler och på andra platser, vilket skapar ett 
behov av mobila enheter. Däremot finns inget krav på att barnen ska ha tillgång till 
verktygen annat än i direkt anslutning till verksamheten. 
 
För elever ser situationen något annorlunda ut. Skolrelaterat arbete begränsas inte 
till den tid eleverna befinner sig i skolenhetens lokaler, vilket blir tydligare ju högre 
upp i åldrarna man kommer. Ju mer det skolrelaterade arbetet inbegriper digitala 
arbetssätt och verktyg desto större krav ställs också på elevernas tillgång till digitala 
verktyg utanför skolenheten, till exempel för hemarbete. Därmed uppstår också 
behov av att fritt kunna använda olika former av resurser vilket innebär att eleven 
behöver kunna administrera sitt eget verktyg. Tillgången till digitala verktyg och 
användningen av dem skiljer sig när det gäller elevernas socioekonomisk bakgrund, 
och användningen av verktygen i förhållande till kön, visar bland annat Medierådets 
undersökningar46. Det är således av stor vikt att skolväsendet ger alla elever likvär-
diga förutsättningar för det kunskapsutvecklande arbetet om och med digitala verk-
tyg.   
 
Allt skolarbete sker inte digitalt. Om och hur digitala verktyg och metoder används 
i skolarbetet är pedagogiska och didaktiska frågor, som måste avgöras av profess-
ionen utifrån de specifika förutsättningarna i undervisningssituationen. Att alla ele-
ver har likvärdiga förutsättningar att arbeta med de läromedel och resurser som 
används är dock ett villkor. 

                                                 
45 Se till exempel Kjällander, S. (2014). AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan. Slutrapport.  
s 4-5  www.appknapp.se 
46 http://statensmedierad.se/download/18.24d1e3b61513e2cb2f48ad59/1449480094181/Ungar-
och-medier-2015-demografi-ver1.pdf  (hämtad 2016-03-06) 
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Enligt skollagen ska utbildningen på grundskolenivå vara kostnadsfri för eleverna. 
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsen-
lig utbildning. I ett skolväsende där alltmer av verksamheten vilar på tillgång till 
digitala resurser och arbetet utförs med digitala verktyg är det huvudmannens an-
svar att säkerställa att alla elever har tillgång till adekvat personlig utrustning som 
kan användas under utbildningen. I allmänhet innebär detta att eleverna behöver 
kunna disponera utrustningen såväl i skolan som annorstädes. Från detta kan un-
dantag göras när det är uppenbart att eleven inte måste ha tillgång till verktygen 
utanför skolenheten för hemarbete. Stor uppmärksamhet måste då fästas vid risken 
att skillnader i tillgång beroende av kön eller socioekonomiska faktorer förstärks 
och ändå kan komma att påverka elevernas arbete i skolan. Grundförutsättningen 
för elever bör därmed vara att varje elev har tillgång till ett personligt digitalt verk-
tyg, ett förhållande som brukar beskrivas som en till en, 1:1. Förskoleklassen skulle 
här kunna vara ett undantag, då det oftast inte ingår i det pedagogiska arbetet att 
eleverna behöver tillgång till undervisningsmaterialet också utanför verksamheten. 
Däremot behövs naturligtvis tillgång till digitala verktyg i verksamheten.   
 
I allt större utsträckning har eleverna tillgång till privat utrustning som kan använ-
das i utbildningen och många huvudmän tillåter att sådan används inom skolenhet-
en och kan kopplas upp på det trådlösa nätet. Det bör därför vara möjligt för en 
elev att välja att använda privat utrustning och således inte ta del av skolenhetens 
erbjudande om kostnadsfri utrustning om detta kan ske utan att undervisningssitu-
ationen kompliceras och att den administrativa bördan ökar.  

4.4 Undervisning och administration tar tillvara digitaliseringens 
möjligheter 
För att undervisningen ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs inte 
bara tillgång till digitala verktyg, utan också tillgång till innehåll och metoder som 
anpassats till och utvecklats för arbete i en digital miljö. Enligt den analys som 
Skolverket har låtit göra av skolans administration47 tycks det som om många upp-
lever att införandet av digitalt stöd för olika former av arbetsuppgifter inte alltid 
underlättar. Det beror ofta på att systemen i sig inte är tillräckligt användarvänliga 
men också på att de tydliggör processer som tidigare inte varit systematiska och 
synliga. En kategori produkter syftar till exempel till att stödja arbetet med indivi-
duella utvecklingsplaner. När en sådan process digitaliseras kommer kraven på sys-
tematik i rapporteringen från berörda lärare att öka genom att till exempel bedöm-
ningar av alla kunskapskrav måste göras och inte bara de som särskilt behöver 

                                                 
47 Bilaga 2 
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uppmärksammas. Också det faktum att sådana verktyg avses vara tillgängliga både 
för elever och vårdnadshavare för att öka kvaliteten i utvecklingssamtalen ökar 
kraven på kvalitet i den skriftliga informationen vilket också kan bidra till att verk-
tygen upplevs som arbetskrävande. Det är alltså av vikt att de system som införs 
både är användarvänliga och att de utformas så att de inte kräver fler inmatade 
uppgifter än de som faktiskt kommer till nytta. 

4.4.1 Standardutveckling 
Säker hantering av personuppgifter, kvalitet i uppföljning och genomförande av 
undervisning samt tillgång till relevant information kan kraftigt förbättras genom 
användning av olika former av digitalt stöd. Användande av lärplattformar och 
administrativa system är i dag en naturlig del av skolväsendets vardag. Potentialen 
att effektivisera och förbättra verksamheten med hjälp av digitala verktyg är stor. 
Ändå ger inte de nuvarande verktygen de positiva effekter som skulle vara möjliga. 
Detta beror dels på att användningen varierar kraftigt inom skolväsendet, dels på 
att många av de digitala stöden som används inte kan kommunicera med varandra. 
Tillgång till relevant information är en nödvändighet för att kunna garantera en 
verksamhet med god kvalitet. 
 
För att kunna utnyttja möjligheter till effektiviseringar av ett ökande informations-
flöde inom skolsektorn måste arbetet med att utveckla, och i ökad utsträckning 
använda, standarder intensifieras och samordnas. Detta arbete bör drivas av Skol-
verket både därför att standardanvändningen och -utvecklingen berör ett stort antal 
aktörer, såväl huvudmän som leverantörer, och för att myndigheten har en central 
roll när det gäller såväl insamlandet av data som tillhandahållandet av desamma. 
Skolverkets roll som samordnare av arbetet med att utveckla standarder främst för 
att underlätta informationsdelning innebär då ett ökat engagemang i Swedish Stan-
dards Institute (SIS) för att kunna bevaka och driva frågor kring infrastrukturella 
lösningar där standarder är inblandade. Ansträngningar behöver också göras för att 
sprida användandet av befintliga standarder.  

4.4.2 Öppen och länkad data 
Förutom standardutvecklingen har två andra trender stora förutsättningar att un-
derlätta och effektivisera administrativt arbetet inom skolväsendet, nämligen 
  

● öppna data – digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar, 
● länkade data – för att koppla ihop information från flera olika källor. 

  
Den ökade tillgången till öppen data skapar tillgång till data som kan användas i 
utbildningen. Det ger också tillgång till data som samlas in på nationell nivå men 
som därmed enklare kan användas också regionalt eller lokalt. Exempel på detta är 
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data som samlas in för att kunna följa betygsutvecklingen på nationell nivå men 
som också kan användas lokalt i kvalitetsarbetet. Samma data kan också användas 
av andra aktörer än myndigheter och nya tjänster kan därmed utvecklas. Skolverket 
avser att stödja denna utveckling genom att i ökad utsträckning tillhandahålla in-
formation som öppen data. För att effektivisera flödet behöver också alla system 
för att rapportera in data ses över och former för mer automatiserat uppgiftsläm-
nande utvecklas. Detta är särskilt viktigt både för att minska mängden arbete som 
nu läggs på rapportering och för att kunna säkerställa att data kan göras tillgängliga 
så snart som möjligt efter insamlandet.  
 
Länkad data erbjuder nya möjligheter att skapa värde genom vidare- och återutnytt-
jande av data, vilket bland annat ger goda möjligheter att minska det administrativa 
arbetet generellt. Framförallt ger det dock förutsättningar för att höja användbar-
heten av olika former av information där relationer kan tydliggöras. Ett exempel på 
sådana möjligheter illustreras i Lärarspindeln48 där relationen mellan lärresurser och 
styrdokumenten kan synliggöras, vilket skapar nya förutsättningar att få relevanta 
sökresultat. Inom Skolverket pågår ett arbete med att tillgängliggöra information 
som öppen, länkad data med början under 2016 och arbetet med att automatisera 
uppgiftslämnande till den nationella statistiken har påbörjats.  

4.4.3 En arkitektur för samverkan 
Skolsektorn saknar idag en sammanhållen strategi för att utveckla en IT-arkitektur 
som underlättar integrationen mellan system och tjänster och som gör det lättare 
att utbyta information mellan olika aktörer. Med arkitektur avses i detta samman-
hang styrande riktlinjer, principer, ramverk och rekommendationer för att beskriva 
information och hur information kan utbytas.  
 
Det finns delar av en sådan arkitektur där bland annat en standard för information 
om utbildningstillfällen tagits fram i samverkan mellan myndigheter kallad EMIL. 
Det arbetet har också genererat ett samarbete vilket möjliggör automatiserad upp-
datering av informationen som används såväl i tjänster som Skolverket erbjuder 
som i antagningssystemet till högskolan. Det finns även privata aktörer som baserar 
sina tjänster på samma information. 
 
Numera är EMIL en svensk standard som förvaltas inom ramen för SIS tekniska 
kommitté 450 där ett stort antal aktörer från utbildningssektorn med tonvikt på 
skolområdet samlas. Kommittén har ett flertal arbetsgrupper och där har en del 
andra delar av en arkitektur utarbetats som avser informationsutbytet i samband 
med gymnasieantagningen liksom några andra områden. Kommittén har också tagit 
                                                 
48 http://lararspindeln.se/ (hämtad 2016-03-06) 
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fram en vägledning riktad till främst huvudmän med rekommendationer när det 
gäller standarder för lärresurser och lärplattformar. Vägledningen publicerades nyli-
gen i sin andra version49. En så kallad applikationsprofil avseende beskrivningar av 
lärresurser är också resultat av det arbetet. 
 
Tidigt identifierades också behovet av att skapa en form för enklare användarhante-
ring inom sektorn. Det arbetet resulterade i att IIS 2012 påtog sig att tillhandahålla 
en tjänst – Skolfederation – som möjliggör att huvudmän som valt att ansluta sig 
kan erbjuda lärare och elever att använda sina lokala digitala identiteter (inlogg-
ningsuppgifter) när de ska använda tjänster från olika leverantörer av t.ex. digitala 
läromedel50. Under de samråd som Skolverket genomfört har den stora betydelsen 
av denna typ av infrastrukturella tjänster uppmärksammats och exempel från våra 
grannländer lyfts fram. 
 
För närvarande har federationen omkring 150 anslutna huvudmän och leverantö-
rer. IIS har förklarat sig villigt att fortsätta att driva federationen och kostnaden för 
detta beräknas kunna täckas med nuvarande avgiftsnivå när 300 organisationer an-
slutit sig. Konstruktionen innebär att det är huvudmännen som kontrollerar vilka 
tjänster som ska erbjudas de egna skolenheterna. Det är av stor strategisk betydelse 
såväl för huvudmännen som för leverantörer av digitala tjänster och resurser till 
skolväsendet att fler ansluter sig till federationen, vars styrka ligger i att kunna er-
bjuda denna förenklade form av inloggning som också reducerar kostnaden för att 
få tillgång till ett rikt utbud av tjänster. 
 
Arbetet med att driva på utvecklingen inom infrastrukturområdet behöver förstär-
kas eftersom det har stor betydelse för att effektivisera informationsutbytet och 
administrationen inom sektorn. En sammanhållen arkitektur kan ge stora vinster 
när det gäller informationssamverkan. Denna kan uppnås genom att Skolverket 
som sektorsmyndighet tar på sig en aktiv och samordnande roll. Det bör övervägas 
om denna roll bör framgå av myndighetens instruktion då det är ett långsiktigt en-
gagemang och myndigheten också har väsentliga delar av den nationella informat-
ionen.     
 
Arbete med att skapa förutsättningar för bättre informationssamverkan inom en 
sektor eller bransch genom ett strukturerat arbete förekommer på många håll (t.ex. 
när det gäller ekonomisk information, forskningsinformation och inom vårdsek-
torn). En plattform finns redan genom SIS, men för att stärka det arbetet behövs 

                                                 
49http://www.sis.se/PageFiles/2140/Utbildningsresurser%20p%C3%A5%20internet%20utg%C3
%A5va%202.pdf (hämtad 2016-03-06) 
50 https://www.skolfederation.se/   (hämtad 2016-03-06) 
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förutom ett aktivt engagemang också ökade ekonomiska resurser eftersom det be-
höver knytas expertis till arbetet och i vissa fall också deltagande i det internation-
ella standardiseringsarbetet för att dra nytta av det. Kompetens inom området be-
höver dock öka på alla nivåer inom utbildningssektorn. Skolverket bör därför eta-
blera en samverkansorganisation där företrädare för huvudmännens organisationer 
tillsammans med myndigheter och branschföreträdare gemensamt utformar strate-
gier med syfte att skapa en sammanhållen arkitektur för sektorn. Till denna organi-
sation knyts expertis med hög strategisk kompetens inom verksamhetsområdet, 
informationshantering och tekniska trender.      

4.4.5 Söktjänster 
Digitaliseringen har givit större möjligheter för lärare och andra att skapa och 
sprida lärresurser. Många förskollärare, lärare och annan personal som arbetar med 
barn och elever i förskola, skola och fritidshem delar planeringar och undervis-
ningsmaterial mer eller mindre publikt via nätet. I språkheterogena klassrum är ofta 
digitala verktyg och lärresurser viktiga inslag i den språkutvecklande och språk-
överbryggande ämnesundervisningen. Många stora institutioner, som museer och 
historiska arkiv, tillgängliggör också material digitalt som på nya sätt kan användas 
som resurser för lärande i ett digitaliserat skolväsende.  
 
Om digitalt material också märks med för utbildning relevanta metadata, kan sök-
funktioner särskilt anpassade för utbildning göra digitala lärresurser lättare att hitta. 
Detta skulle utöka tillgången till, och därmed möjligheten att välja, relevanta resur-
ser på ett effektivt sätt. Det är alltså strategiskt intressant, både ur tillgångssynpunkt 
och ur effektivitetssynpunkt, att underlätta sökning av digitala resurser med speci-
fikt undervisningsinnehåll eller som av andra skäl är relevanta för utbildningen. Ett 
sätt att göra detta är att fortsätta utvecklingen av Spindeln51, som bygger på federe-
rade sökningar (sökning i flera arkiv samtidigt) baserat på den svenska standarden 
för metadata (beskrivning av resurser), men som ännu inte motsvarar det sökstöd 
som skolan behöver då för få arkiv finns tillgängliga. Skolverket avser att vidareut-
veckla Spindeln och har inlett en förstudie för detta. 
 
Det finns även andra aktörer som utvecklar söktjänster för digitala läromedel och 
andra resurser. Skolverket har till exempel erfarit att branschorganisationen 
Svenska läromedel nu arbetar med en tjänst där deras medlemsföretag kommer att 
göra sitt samlade utbud sökbart. Tjänsten kommer att lanseras under våren 2016.   
 

                                                 
51 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-
larresurser/soka/infoga-spindeln-1.141294 (hämtad 2016-03-06) 
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4.4.6 Digitala läromedel 
Marknaden för digitala läromedel har hittills varit ganska liten. Av de läromedel 
som såldes 2014 av förlag anknutna till Svenska Läromedel var 4,4 procent digi-
tala52. Det ökade användandet av digitala verktyg kommer att leda till ökad efterfrå-
gan på digitala läromedel.  
 
I en del andra länder har man som framgår av bilaga 1 utformat olika former av 
stöd för utveckling av digitala resurser och för inköp av sådana. I Danmark har 
sedan några år marknaden för läromedel utvecklats genom att ge skolhuvudmän 
möjlighet att köpa digitala läromedel med delfinansiering från staten. Resultatet är 
att cirka 40 procent av den totala försäljningen av läromedel i dag utgörs av digitala 
sådana. Någon samlad utvärdering av vilken effekter den danska strategin med fi-
nansiellt stöd vid inköp av digitala lärresurser, men som också innefattat andra in-
satser, har haft på arbetet i skolan och elevernas resultat har ännu inte gjorts. Det är 
således för tidigt att nu föreslå en liknande modell för den svenska marknaden. 
Både läromedelsförlag och en del nya aktörer utvecklar digitala läromedel och 
Skolverket gör bedömningen att utbudet kontinuerligt utvecklas53. Den ökade till-
gången till digitala verktyg som förutsätts bli effekten av denna strategi kommer 
också med stor sannolikhet att medverka till att alltmer digitala läromedel och andra 
resurser efterfrågas. 
 
Ett ökat utbud av digitala lärresurser kräver också att personal som arbetar med 
barn och elever bedömer det pedagogiska värdet av dessa resurser, precis som de 
bedömer värdet av andra lärresurser. I den svenska skoldebatten framförs ibland 
tanken på en nationell granskning av digitala lärresurser som något önskvärt. 
Kvalitetssäkringen av läromedel ligger i dag på förskollärare och lärare och indirekt 
på lärarutbildningen i och med att man där utbildar förskollärare och lärare till att 
kunna göra bra kvalitetsgranskningar av läromedel och att bli medvetna om att 
ingen annan granskar kvaliteten på läromedel. Det är inte Skolverkets mening att 
kvalitetssäkringen av digitala lärresurser ska ske på andra sätt än för andra lärome-
del. Det är professionen som i förhållande till den aktuella situationen och kontex-
ten bör ha ansvar för att välja lämpliga lärresurser och metoder. Däremot ser Skol-
verket ett behov av att ge stöd i denna kvalitetssäkring, till exempel genom check-
listor på reflekterande frågor att ställa inför val av och bedömning av olika resurser. 
Sådant stöd finns nu på Skolverkets hemsida och kan användas av enskilda förskol-
lärare, lärare eller lärargrupper i bedömningsarbetet. 
 

                                                 
52 http://svenskalaromedel.se/laromedelsbranschen/ (hämtad 2016-03-06) 
53 Denna ståndpunkt framfördes tydligt i flera av de genomförda samråden. 
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Ett fokuserat arbete på att underlätta för personal som arbetar med barn och elever 
att både genom utvecklad metamärkning och söktjänster hitta och därefter bedöma 
digitala resurser kommer enligt Skolverkets bedömning att medverka till att mark-
naden för digitala läromedel kommer att öka kraftigt. Strategin ger också signaler 
till aktörer på marknaden att möta denna ökande efterfrågan. 

4.4.7 Learning analytics 
Sedan några år sker en utveckling av en ny typ av verktyg som registrerar elevernas 
arbete och resultat för att skapa bättre möjligheter att följa dessa och deras kun-
skapsutveckling. Denna utveckling möjliggörs av digitaliseringen, genom vilken 
sådana faktorer kan registreras som till exempel den tid en elev använt för en upp-
gift eller interaktion med andra elever. Än så länge sker detta främst inom ramen 
för enstaka produkter men det sker också en utveckling av verktyg som avser att 
samla data från olika källor och presentera dessa samlat för läraren.  
 
När elever använder resurser och genomför uppgifter hos leverantörer, vilket ofta 
är fallet när det gäller digitala läromedel, genereras information som lärarna behö-
ver ha tillgång till och enkelt kunna samla in i den egna digitala miljön. Det ökade 
användandet av digitala prov i skolan skapar ytterligare data. Också resultat från 
nationella prov, bedömningsunderlag och motsvarande är av intresse i samman-
hanget. Den potentiellt stora datamängden kan bearbetas och presenteras över-
skådligt baserat på det som kallas learning analytics, ett område som ännu inte fått 
ett svenskt namn. Förhoppningen är att detta ska underlätta för läraren att bland 
annat individualisera undervisningen och ge också eleven underlag för reflektion 
kring det egna lärandet.  
 
Samlandet av data är emellertid långt ifrån problemfritt och reser särskilt frågor 
som har med personlig integritet att göra. Hur data av detta slag ska hanteras när 
det gäller skydd av integritet, lagring och åtkomst kommer att behöva lösas samlat 
på nationell nivå. Detsamma gäller utbyte av denna typ av information vid byte av 
skolenhet både inom en och samma huvudman men också mellan huvudmän.  
 
Data som i detta sammanhang i första hand avses användas av den enskilde läraren, 
av lärresursen själv för att anpassa uppgifternas svårighetsgrad och av eleven vid 
reflektion kring lärandet, kan också användas i det systematiska kvalitetsarbetet på 
skolenheten liksom på aggregerad nivå hos huvudmannen. Skolverket har sedan 
2014 deltagit i ett europeiskt projekt som syftat till att öka kunskapen om både 
möjligheter och problem förknippat med ett ökat användande av learning analytics. 
Myndigheten kommer att fortsatta bevakningen av området för att kunna identifi-
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era behov av reglering respektive bidra till utvecklandet av standarder för utbyte av 
information inom skolväsendet. 

4.4.8 Digitala prov och bedömningsstöd  
En ökad digitalisering av bedömningsmaterial och prov kan bidra till att både un-
derlätta och effektivisera lärares arbete, samtidigt som det till exempel skapar möj-
ligheter till mer omedelbar återkoppling för eleverna.  Såväl distribution som sam-
manställning av resultat och i vissa fall automatiserad rättning av uppgifter kan leda 
till både tidsvinster och tydligare underlag för analys och ställningstaganden. Det 
finns system för detta på marknaden i dag, och med ökad användning av digitala 
verktyg och resurser är det rimligt att tro att denna marknad ökar kraftigt. För att 
de digitala lösningarna verkligen ska underlätta och effektivisera lärares arbete be-
höver de dock finnas tillgängliga på ett enkelt sätt och vara en integrerad del av den 
pedagogiska plattformen på skolenheten.  
 
Nationella prov, bedömningsstöd och kunskapsuppföljningar utgör en särskild del 
av skolväsendets alla prov och bedömningar. Att utvecklingen av digitala nationella 
prov och digitala nationella kunskapsuppföljningar är av stor strategisk betydelse 
för skolväsendets utveckling står helt klart. Dels blir de digitala verktygen synlig-
gjorda och använda också i examinationer som är tvingande, vilket har betydande 
signalvärde, dels kommer provutvecklingen att kunna ta tillvara nya möjligheter att 
konstruera uppgifter och analysera svar. Samtidigt ska inte de svårigheter och kost-
nader som är förenade med att utveckla digitala nationella prov underskattas. Ut-
redningen om nationella prov (U 2015:02)54 presenterade den 31 mars förslag om 
ett nytt system för såväl bedömningsstöd, nationella prov som nationell utvärdering 
av kunskapsutvecklingen. Förslagen rör i hög grad digitaliseringen av dessa instru-
ment och Skolverket driver förstudier i avsikt att förbereda inför en sådan utveckl-
ing. Under de närmaste åren kommer digitala prov att utvecklas och prövas vilket 
dock bara är möjligt om infrastruktur och tillgång på digitala verktyg är tillräcklig.  

4.4.9 Digitala verktyg för tillgänglig lärmiljö 
Digitala verktyg i lärandet kan göra undervisningen och den pedagogiska situation-
en tillgänglig för alla elever, oavsett funktionsförmåga. It kan vara helt avgörande 
för om en elev ska kunna nå kunskapskraven. En generell kunskap om digitala 
verktyg och dess möjligheter för ett tillgängligt lärande behöver ingå i alla förskollä-
rares och lärares digitala kompetens. Samtidigt behöver varje skola också ha kom-
petens om alternativa verktyg för att kunna erbjuda alla elever en tillgänglig 
lärmiljö. SPSM bör ges i uppdrag att utforma en resurs som kan tillgodose skolper-
sonalens behov av stöd och kompetens.  

                                                 
54 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/04/dir.-201536/ (hämtad 
2016-03-06)  
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Sedan flera år har SPSM lämnat stöd till uppbyggnad av Skoldatatek eller liknande 
verksamhet som för närvarande finns i mer än hälften av landets kommuner. Skol-
datatek är en övergripande kommunal verksamhet med syfte att skolpersonal ska 
kunna utveckla kompetens och arbetsmetoder samt kunskap om alternativa verk-
tyg. SPSM bör fortsatt ha möjlighet att aktivt stödja och bidra till uppbyggnad av 
liknande verksamheter.  
4.4.10 Skolbibliotekens roll  
En självklar resurs i frågor kring digitaliseringen är också skolbibliotek med biblio-
teksutbildad personal. Ett strategiskt utvecklande av skolbibliotekens funktion i 
arbetet med framför allt mediehantering och mediekritiskt arbete är av stor bety-
delse. Bibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara särskilt när det gäller att 
bidra till lärarnas kompetensutveckling när det gäller informationshantering och 
källkritik.  

4.4.11 Innovativ utveckling  
Den pågående utvecklingen av digitala verktyg och det alltmer utbredda användan-
det av dem ställer krav på ett innovativt förhållningssätt i verksamheten. Förskollä-
rare, lärare och annan personal som arbetar med barn och elever måste ges möjlig-
het att pröva nya möjligheter för att utveckla sin undervisning och ges tid att reflek-
tera över densamma.  
 
Vinnova har de senaste åren gjort några utlysningar specifikt riktade mot skolvä-
sendet i syfte att stimulera innovation. Detta har möjliggjort nya former för sam-
verkan mellan skolväsendet, arbetslivet och forskningen. Vinnova bör därför ges i 
uppdrag att fortsätta med denna form av innovationsstöd i ökad omfattning för att 
säkerställa att skolväsendets behov kan artikuleras i samband med utveckling av nya 
modeller och verktyg. Vinnova har också gett stöd till utvecklandet av några test-
miljöer i vilka såväl leverantörer som lärare kan pröva ut nya produkter och mo-
deller. Resultatet från utprovningsverksamheten bör spridas så att fler får tillgång 
till i testmiljöerna verifierat innovativt användande av digitala verktyg och modeller 
för arbetet. 

4.4.12 Fjärr- och distansutbildning 
Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter att tillhandahålla möten mellan lärare och 
elever. Genom fjärrundervisning kan en elev få undervisning av lärare som befinner 
sig på annan ort. Distansundervisning skulle förändra villkoren ytterligare, genom 
att erbjuda möten mellan lärare och elev som vare sig är samtidiga eller på samma 
plats.  
 
Regeringen beslutade den 12 november 2015 att uppdra åt en särskild utredare att 
föreslå hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
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gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhu-
vudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer, 
som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning55. Fjärr- och distansutbild-
ning är exempel på sådana undervisningsformer.     
 
Eftersom skollagen reglerar vilka som är och vilka som får vara huvudmän inom 
skolväsendet, samt vilket ansvar som följer med huvudmannaskapet, är utgångs-
punkten generellt att varje skolhuvudman inom ramen för den egna organisationen 
ska kunna anordna den utbildning och ge den undervisning som eleverna i den 
aktuella skolformen har rätt till. I det delbetänkande som redovisades till regeringen 
den 12 februari 2016 påtalar dock utredaren behovet av undantag från denna prin-
cip för att elever ska få tillgång till en utbildning av god kvalitet. I det förslag som 
läggs i delbetänkandet föreslås förändringar när det gäller möjligheter att erbjuda 
fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål. Fjärrunder-
visning i andra ämnen, som till exempel svenska som andraspråk, kommer att dis-
kuteras i slutbetänkandet. I utredningens direktiv står att slutredovisningen den 30 
maj 2017 också ska behandla frågor om distansundervisning.  
 
Skolverket ger mot bakgrund av den pågående utredningen inga förslag men kon-
staterar att en av den digitala teknikens möjligheter är att kunna överbrygga tid och 
rum. Därför bör det övervägas att öppna för försöksverksamhet där digital teknik 
används för att ge tillgång till undervisning i ämnen som annars inte kunnat ges 
med behörig lärare. Det som skulle kunna prövas är både undervisning i fler ämnen 
och distansundervisning.    

4.5 Forskning och uppföljning 
En nationell IT-strategi behöver följas upp, utvärderas och beforskas. För att 
kunna följa utvecklingen behöver studier göras regelbundet fram till och med 2022. 
Strategins betydelse – styrande effekt – för de förändringar som kan iakttas behö-
ver också utvärderas, inte minst för att utgöra underlag för eventuella förändringar 
under perioden. På motsvarande sätt borde det vara av intresse att mer fördjupat 
beforska frågan om nationella strategiers inverkan i decentraliserade system. 
 
Många frågor avseende hur användande av digitala verktyg kan bidra till ökad 
måluppfyllelse är obeforskade och vilar i stor utsträckning på mindre studier eller 
erfarenheter gjorda i praktiken. Det krävs betydande insatser för att mer systema-
tiskt studera de digitala praktikernas effekter och vilka som bör spridas. Inte minst 

                                                 
55 http://www.regeringen.se/contentassets/1b7d7e2eb7ba43c69527be13da02dc4f/battre-
mojligheter-till-fjarrundervisning-och-undervisning-pa-entreprenad-dir.-2015112 (hämtat 2016-03-
06) 
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gäller detta om och hur programmering i skolan bidrar till ökat lärande, vilket i 
samband med nya skrivningar i styrdokumenten och därpå följande nya praktiker i 
skolan särskilt skulle kunna studeras. Skolverket föreslår att Skolforskningsinstitutet 
inom ramen för sitt uppdrag att utlysa och fördela medel skapar förutsättningar för 
sådan forskning. 

5. Konsekvenser, kostnader och alternativ  
För att nå visionen 2022 krävs insatser av många olika aktörer. I Skolverkets förslag 
beskrivs dels vad som behöver göras på nationell nivå, dels vilka förväntningar som 
ställs på huvudmannanivån. Förslaget är myndighetens samlade bedömning av vad 
som behöver göras. 
 
I uppdraget ingår att Skolverket ska ge en kostnadsberäkning för respektive insats 
samt analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, inklusive 
kostnader för dessa alternativ. Utgångspunkten är att kostnaderna ska finansieras 
inom ramen för nuvarande ekonomiska ramar, i huvudsak inom ramen för de me-
del som beräknats för de nationella skolutvecklingsprogrammen i budgetproposit-
ionen för 2016.  

5.1 Grundskolans styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna 
adekvat digital kompetens 
Som tidigare angivits kommer Skolverket som en del av uppdraget att redovisa 
förslag till förändringar i styrdokumenten den 30 juni 2016. Förändringar i styrdo-
kumenten kommer att behöva kompletteras av bland annat kommentarmaterial för 
att nå full effekt. Behovet av kompetensutveckling ökar, särskilt inom området 
programmering, vilket kan föranleda behov av ytterligare resurser. 

5.2. Förskolechefer, rektorer, och personal som arbetar med barn 
och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har ade-
kvat digital kompetens 
Inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen kommer Skolverket, 
med början 2016, att ta fram kompetensutvecklingsinsatser och stöd för att möta 
de behov som finns. Det är dock viktigt att se att dessa insatser, utöver den nation-
ella kostnaden för att ta fram och förvalta dem, kommer att kosta framförallt tid 
för den personal som deltar lokalt.  
 
I uppdraget att utforma nationella skolutvecklingsprogram omfattas i dag inte för-
skolan. Skolverket bedömer att det är möjligt att utvidga omfattningen av uppdra-
get med insatser även för förskolan och andra personalgrupper som nu inte omfat-
tas men att detta kräver ett tillskott om 15 miljoner kronor per år.  
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5.3 Barn, elever och personal i förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem har likvärdig tillgång till digitala verktyg 
Det saknas underlag för mer exakta kostnadsberäkningar när det gäller såväl digitala 
verktyg som nödvändig infrastruktur. De kostnader som blir följden av Skolverkets 
förslag kommer också att vara ojämnt fördelade då det är stora skillnader mellan 
olika huvudmäns nivåer. Tillgängliga data ger heller inte möjlighet att beräkna kost-
naden per huvudman. Skolverket har gjort en mycket approximativ beräkning av 
den sammantagna tillkommande kostnaden nationellt för att uppnå en likvärdig 
tillgång på digitala enheter i hela landet som redovisas i bilaga 3. Behovet är beräk-
nat utifrån Skolverkets senaste IT-uppföljning och en uppskattad kostnad för inköp 
av digitala enheter motsvarande de typer av enheter som hittills varit vanligast56. 
Beräkningarna tar alltså inte hänsyn till att det kan komma att ske förskjutningar 
när det gäller vilken typ av utrustning som väljs liksom de inte heller reflekterar den 
tekniska utveckling som kan komma att ske under perioden. Beräkningarna tar inte 
heller hänsyn till ökande eller minskande årskullar av elever.  

5.3.1. Huvudmännens ansvar 
Skolverket lämnar inte förslag när det gäller finansieringen av kostnaderna för digi-
tala verktyg men konstaterar att det enligt skollagen åligger huvudmannen att tillse 
att eleverna har tillgång till moderna verktyg. Förslagen innebär bara en precisering 
av vad som avses med tillgång till moderna verktyg. Många huvudmän har också 
inom ramen för nuvarande resurser redan uppnått den föreslagna nivån i hela eller 
delar av sin verksamhet.  
 
De huvudmän som ännu inte alls börjat sina investeringar i infrastruktur och digi-
tala verktyg kommer med nödvändighet att ställas inför betydande utmaningar de 
närmaste åren. De stora skillnader som råder gör att huvudmännen måste ges rim-
lig tid att åtgärda detta. Erfarenheter från en del kommuner som digitaliserat för-
skolenheter och skolenheter tyder på att en treårsperiod krävs, dels för att få tid för 
planering och upphandling, dels för att kunna påbörja genomförandet i rimlig takt. 
De övergångar som fortsatt ofta markeras genom byte av lärare och ibland också 
skola mellan årskurserna 3 och 4, 6 och 7 och från grundskolenivån till gymnasieni-
vån utgör tillsammans med traditionell avskrivning av utrustning på tre år57 också 
en möjlighet att välja att introducera varsin enhet rullande för att undvika att be-
höva utrusta alla elever samtidigt.  
 

                                                 
56 för specifika resonemang och redovisning av gjorda antaganden se bilaga 3. 
57 För F-3 beräknas en fyraårscykel (en lägre användningsgrad i yngre åldrar medför ett något 
mindre slitage) vilket gör att beräkningarna för kostnaderna för förskoleklassens digitala verktyg inte 
särredovisas vidare.  
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Förutom den kostnad som en infrastrukturell utbyggnad och inköp av digitala verk-
tyg tar i anspråk, krävs också en god beställarkompetens på huvudmanna- och för-
skolenhets- och skolenhetsnivå. För att förbättra erfarenhetsutbytet mellan hu-
vudmän och skolenheter när det gäller valda lösningar och utvärderingar av dessa 
kommer därför Skolverket i samarbete med skolhuvudmännens riksorganisationer 
att under de närmaste två åren genomföra ett antal webbaserade seminarier. Utöver 
direkt erfarenhetsutbyte, där särskilt framgångsrika strategier sprids, ska resultatet 
av dessa seminarier också bli att nätverk mellan huvudmän och skolenheter med 
likartad situation utvecklas. Skolverket avser också att tillsammans med huvudmän-
nens riksorganisationer utforma stödresurser till nätverken bland annat i form av 
checklistor, rekommendationer, handledningar och delning av upphandlingsun-
derlag och avtal. Detta arbete kommer att ske inom ramen för de nationella skolut-
vecklingsprogrammen. 

5.3.2 Uppskattade kostnader på nationell nivå för att utrusta barn, elever och per-
sonal med digitala verktyg  
Nedanstående tabeller ger sammantaget en mycket grov bild av de uppskattade 
tillkommande kostnaderna för att nå visionen för skolväsendets digitalisering vad 
gäller tillgången till digitala enheter för förskolans och skolans personal samt barn 
och elever med en genomsnittlig kostnad per år. Kostnaderna är beräknade på en 
nulägesanalys och tar inte hänsyn till sådant som eventuella stora förändringar av 
elevkullar. Förskolans uppgifter bygger på en investeringsperiod på fyra år för per-
sonal och barn, två år för skolans personal och tre år för eleverna. Eftersom tabel-
len visar på de sammanlagda investeringarna är det omöjligt att dra slutsatser för 
enskilda huvudmän. Många huvudmän har redan gjort stora investeringar och inom 
ramen för budget påbörjat eller till och med genomfört hela det digitaliseringsar-
bete som krävs. Andra har ett stort arbete och stora ekonomiska åtaganden framför 
sig.  
 
Tabell 1 Årliga kostnader (Mkr) för att nå upp till målet för tillgång till digitala enheter för 
personal och barn efter fyra år utifrån en nulägesanalys 
 

 Enklare 
enheter 

Mer 
avancerad 
enheter 

Tillkommande kost-
nad som andel av 
kostnaden för försko-
lan som helhet, en-
klare enheter 

Tillkommande kost-
nad som andel av 
kostnaden för försko-
lan som helhet mer 
avancerad enheter 

Personal i 
förskola 
(1:1) 

48 76,5 0,07% 0,1% 
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Barn i 
förskola 
(1:5) 

38 60 0,05% 0,09% 

 
 
Tabell 2 Årliga kostnader  (Mkr) för att nå upp till målet för tillgång till digitala enheter för 
skolpersonal på två år utifrån en nulägesanalys.  
 
 

 Enklare 
surfplatta 

Dyrare 
dator 

Tillkommande 
kostnad som andel 
av kostnaden för 
grundskolan som 
helhet enklare en-
heter 

Tillkommande kost-
nad som andel av 
kostnaden för 
grundskolan som 
helhet mer avance-
rad enheter 

Lärare 5 20 0,006% 0,02% 

Skolpersonal 
som arbetar 
med barn på 
fritidshem  

46 185 0,3% 1,2% 

 
Tabell 3 Årliga kostnader (Mkr) för att nå upp till målet för tillgång till digitala enheter för 
elever på tre år utifrån en nulägesanalys.  
 
 

 Enklare 
enheter 

Dyrare 
enheter 

Tillkommande kostnad 
som andel av kostna-
den för grundskolan 
som helhet enklare 
enheter 

Tillkommande kostnad 
som andel av kostnaden 
för grundskolan som 
helhet mer avancerad 
enheter 

Elever 
årskurs 
1-9 (10) 
(1:1)58 

286 457 0.3% 0,5% 

 

                                                 
58 För eleverna i F-3 (förskoleklass samt årskurserna 1-3) beräknas en livslängd på de digitala enhet-
erna på fyra år, grundat på en jämförelsevis lägre användningsgrad än i högre årskurser. 
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5.3.3 Kostnader för att bibehålla tillgången till digitala verktyg 
Det finns idag inte underlag för att beräkna hur stora de totala årliga kostnaderna är 
för digitaliseringen av skolväsendet och det ingår inte heller i uppdraget. Sådana 
beräkningar skulle också vara behäftade med mycket stor osäkerhet både gäller 
vilka typer av produkter som kommer att köpas in liksom förändringar i prisbilden. 
Det är dock uppenbart att huvudmännen måste budgetera för förnyelse av de verk-
tyg som tillhandahålls till barn, elever och personal, för underhåll och utbyggnad av 
infrastruktur och för inköp av läromedel och andra mer innehållsliga resurser.  

5.4 Undervisning och administration tar tillvara digitaliseringens 
möjligheter 
Flera av de förslag som avser att undervisningen bättre ska ta tillvara digitalisering-
ens möjligheter påverkar Skolverkets arbete. Så ingår i förslagen att myndigheten 
ska få ett nationellt ansvar för att bevaka området learning analytics, att samverka 
med huvudmannaorganisationerna och IIS för att driva en samlad anslutning till 
Skolfederation, att samordna och bevaka arbetet med standardutveckling inom 
utbildningsområdet via SIS, samt att utveckla samlade råd, riktlinjer och stöd för en 
nationellt samverkande IT-arkitektur inom det skoladministrativa området. Det bör 
övervägas om detta bör innebära ändringar i myndighetens instruktion. Insatserna 
kräver också såväl ekonomiska som personella resurser. Förslaget kan komma att 
påverka Skolverkets behov av medel på förvaltningsanslaget, anslag 1.1. 
 
Arbetet med att utveckla sökmotorn Spindeln kommer att kunna genomföras inom 
ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Digitalisering, under förut-
sättning att IT-utvecklingskostnader kan prioriteras inom myndighetens budgetra-
mar.  
 
Under de senaste tre åren har Vinnova haft utlysningar kring innovationsdriven 
utveckling inom skolväsendets digitalisering med en omfattning om 30 miljoner 
kronor. Skolverket bedömer att fortsatta utlysningar i samma storleksordning under 
perioden fram till 2022 skulle vara lämpligt.  
 
Införandet av digitala nationella prov kommer att kräva mycket stora utvecklingsre-
surser för Skolverket. Myndigheten avser att återkomma om detta i samband med 
beslut om ordning för de digitala provens införande.  
 
Myndighetens påbörjade utvecklingsarbete gällande statistikhantering för att för-
enkla för målgrupperna till exempel när det gäller rapportering av data och 
statistikhämtning påverkar myndighetens budgetunderlag för 2017-2019. Skolverket 
analyserar för närvarande IT-utvecklingsbehoven samt vilka investeringskostnader 
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som är förknippade med dessa. Investeringsbehoven kan komma att påverka beho-
vet av låneram 2017-2019. Det kan även generera förvaltningskostnader med kon-
sekvenser för myndighetens förvaltningsanslag. Skolverket återkommer kring såväl 
investeringskostnader och behoven av låneram samt förvaltningskostnader i bud-
getunderlag. 

5.5 Forskning och uppföljning av strategin 
För att forskningen kring digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande 
ska ta fart behövs riktade medel. Dessa medel föreslås att Skolforskningsinstitutet 
utlyser och fördelar inom ramen för sitt uppdrag medel för sådan forskning. 
 
Under den tidsperiod som strategin omfattar, 2017-2022, behöver en utvidgad upp-
följning av digital kompetens och användandet av digitala verktyg i skolan göras 
regelbundet. Skolverkets nuvarande uppdrag, som omfattar en undersökning på 
nationell nivå vart tredje år, bedöms inte som tillräckligt. Det bör övervägas om 
uppföljningen av digital kompetens och användandet av digitala verktyg i skolan 
bör ingå i Skolverkets instruktionsenliga uppföljningsansvar. Detta kan komma att 
påverka Skolverkets behov av medel på förvaltningsanslaget, anslag 1.1. 

6. Samlad bedömning av strategins konsekvenser 
Skolverket gör bedömningen att den samlade effekten av förslagen kommer att 
innebära att förskole- och skolenheter, med förskoleklasser och fritidshem, kom-
mer att vara väl rustade att fortsatt utveckla användandet av digitaliseringens alla 
möjligheter för att uppnå en tidsenlig undervisning med goda resultat. Samtidigt 
innebär förslagen en avsevärt höjd ambitionsnivå framförallt när det gäller att skapa 
likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever oavsett var i landet de bor.  
 
Det finns några grupper som särskilt kommer att gynnas. Det gäller bland annat 
barn och elever med annat modersmål än svenska som får tillgång till verktyg som 
kan bidra när det gäller att lära sig svenska men som också ger helt nya möjligheter 
att till exempel ta del av innehåll på sitt eget modersmål samtidigt som undervis-
ningen bedrivs på svenska. Också barn och elever som tillfälligt eller mer perma-
nent har behov av särskilt stöd utgör en grupp som gynnas särskilt av att få tillgång 
till verktyg men också av att möta personal med större kompetens att stödja. Stra-
tegin ger också såväl förskolan som förskoleklass, skola och fritidshem förutsätt-
ningar att bättre kunna till att utjämna skillnader mellan barn och elever vars möj-
lighet att utveckla digital kompetens varierar beroende på sådant som socioekono-
misk bakgrund och kön. 
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Förslagen innebär att ett mycket stort ansvar kommer att vila på huvudmännen. 
Utöver att de har det finansiella ansvaret för de investeringar som krävs är det 
också de som måste skapa förutsättningar för sin personal att delta i de omfattande 
kompetensutvecklingsinsatser som krävs. För detta krävs ett strategiskt ledarskap, 
och den yttersta bäraren av detta är rektorer och förskolechefer som framförallt 
måste säkerställa att personalen ges tidsmässiga och övriga organisatoriska förut-
sättningarna för att delta i kollegiala lärandeprocesser. Huvudmannen måste se till 
att rektorer och förskolechefer får de förutsättningar som krävs i form av kompe-
tensutveckling och resurser för att leda arbetet lokalt, liksom att digitaliseringsar-
betet blir en integrerad del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Förslagen får också konsekvenser för leverantörer av olika former av tjänster och 
produkter riktade till skolan. Även om Skolverket kommer att bidra med omfat-
tande resurser för kompetensutveckling bedöms marknaden kvarstå när det gäller 
mer lokalt utformat stöd på såväl strategisk som mer operativ nivå. Sannolikt 
kommer de statliga resurserna att vara en användbar resurs i sådana tjänster. För-
slagen som avser kompetensutveckling för huvudmän, förskolechefer och rektorer 
kommer dock att innebära att leverantörerna möter mer kompetenta kunder. När 
det gäller leverantörer inriktade på innehåll och metod, som till exempel lärome-
delsförlag, bedöms marknaden kunna öka kraftigt och utvecklingen av lärresurser 
av olika slag stimuleras. 
 
Det finns fortfarande betydande skillnader mellan könen när det gäller användandet 
av digitala verktyg, inte minst utanför skolväsendet, både när det gäller tillgång och 
användande. Detta återspeglar sig bland annat i val av aktiviteter, som spelande 
eller deltagande i mer renodlat sociala fora, men också i vilken utsträckning man 
har tillgång till eget verktyg59. Val av inriktning på vidare studier och framtida yr-
kesval präglas av stor obalans mellan könen inom IT-området på samma sätt som 
gäller för andra tekniskt inriktade karriärvägar. Då allt fler yrken kräver stor digital 
kompetens och en utvecklad förståelse för hur digital teknik kan användas för att 
utveckla verksamheten är det angeläget att dessa skillnader minskar. Skolverket gör 
bedömningen att förslagen är ägnade att bidra till en sådan minskning, men det 
saknas i dagsläget förutsättningar att garantera detta. Detta blir en viktig fråga att 
följa i både uppföljning och utvärdering av förslagen. 
 
För Skolverket innebär förslagen underlag för viktiga prioriteringar av myndighet-
ens arbete liksom också relativt nya arbetsuppgifter. Vikten av att digitaliseringens 
möjligheter tas tillvara i alla insatser som riktas mot verksamheterna understryks. 
                                                 
59 http://statensmedierad.se/download/18.24d1e3b61513e2cb2f48ad59/1449480094181/Ungar-
och-medier-2015-demografi-ver1.pdf s 44ff (hämtad 2016-03-06) 
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Detta får betydelse för Skolverkets planering. Förberedelser inför utvecklandet av 
digitala prov har inletts men kommer att ta tid och innebär stora förändringar när 
det gäller både provkonstruktion och distributionsformer. Detsamma gäller andra 
former av bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Förutom de ändrade arbets-
formerna detta leder till krävs också utveckling och drift av verktyg för ändamålet. 
 
Förslagen som avser Skolverkets roll som samordnade och pådrivande kraft i arbe-
tet med en arkitektur för informationshanteringen inom sektorn, och därmed 
sammanhängande större engagemang i standardiseringsarbetet, innebär dels en 
delvis ny roll, dels att resurser måste avsättas för arbetet. Också arbetet med att 
tillhandahålla öppen länkad data, som kommer att ha betydelse för sektorns in-
formationshantering, utgör nya uppgifter för myndigheten. Förslagen kan samman-
taget komma att påverka såväl Skolverkets instruktion som myndighetens behov av 
medel på förvaltningsanslaget, anslag 1.1. 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1: IT-strategier i ett internationellt perspektiv, Jan Hylén (PM) 

Bilaga 2: It-stöd för lärarnas administrativa arbete, Johan Groth (PM) 

Bilaga 3: Kostnader för digitala verktyg i ett nationellt perspektiv 
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§86 - Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna 
kontrollplanerna (KS 16-8)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna senast i samband 
med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Redovisningarna från nämnderna visar på att arbetet med kommunens intern kontroll har tagit stora 
steg framåt och vid uppföljningarna har det inte hittats brister av den omfattning att 
kommunstyrelsen behöver agera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015
 Syd-IT §3/2016 Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
 SYD-IT Uppföljning av intern kontroll 2015
 VON Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 

2015
 VON §12/2016 Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden
 KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
 Rapport för uppföljning av intern kontroll 2015 kultur- och bildningsnämnden
 Följebrev till KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
 §79 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna

Expedieras till 
Sydnärkes IT-nämnd
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Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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När barn inte kan bo med sina 
föräldrar 
Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i 
familjehem  
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  |  sid 1(19) 

Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, 
exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i 
kommersiella sammanhang. Inspektionen för vård och omsorg har ensamrätt att 
bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är 
skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda 
dem. 

Artikelnummer | IVO 2016-21 
Foto | Mostphotos 
Utgiven | www.ivo.se, april 2016 

Page 368 of 397



Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  |  sid 2(19) 

Förord 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att regelbundet återföra 
sammanställda resultat och iakttagelser från myndighetens tillsyn. Vissa rapporter 
har ett nationellt perspektiv och andra ett regionalt. Denna rapport är regional och 
berör socialtjänstens uppföljning och kontakt med familjehemsplacerade barn i 
tillsynsregion mitt.     
Avdelning mitt har tillsynsansvar för totalt 80 kommuner i sammanlagt 7 län: 
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.  
Den tillsyn som ligger till grund för denna rapport är genomförd under 2015 i 
följande 21 kommuner: Arvika, Degerfors, Filipstad, Karlstad, Kil, Kristinehamn, 
Lekeberg, Leksand, Ljusnarsberg, Mora, Nora, Norberg, Nyköping, Ockelbo, 
Ovanåker, Sala, Smedjebacken, Sunne, Torsby, Vingåker och Östhammar.   
Rapporten är framtagen av utredaren Anna Öström. Inspektörerna Lena Lamke, 
Annelie Österberg, Rose-Marie Eriksson och Carolin Persson har bidragit med 
värdefulla synpunkter under arbetets gång.   

Gunilla Hult Backlund 
Generaldirektör 
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Sammanfattning och slutsatser 

Underlaget till rapporten är 21 inspektioner under 2015 där IVO har granskat 
socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn. IVO har också skickat 
en enkät till barn som är familjehemsplacerade i de granskade kommunerna, vilket 
också ingår som underlag för rapporten. Såväl inspektioner som enkäter syftar till 
att ge svar på frågan hur väl socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade 
barn fungerar. Övergripande frågeställningar är: 

 Hur hanterar socialtjänsten uppföljningen av familjehemsplacerade barn?  

 Vad tycker familjehemsplacerade barn om sin kontakt med socialtjänsten?   

Sammantaget visar inspektioner och enkätsvar att det är många delar av 
socialtjänstens uppföljning som fungerar tillfredsställande. De flesta av de 
familjehemsplacerade barnen vet exempelvis vem som är särskilt utsedd 
socialsekreterare, d.v.s. vem som har ansvar för uppföljning och kontakt mellan 
barnet och socialtjänsten, och hur de får kontakt med sin socialsekreterare. En klar 
majoritet av barnen tycker också att socialsekreterarna är lätta att prata med, 
lyssnar på dem och ger det stöd som de behöver.  

Det som däremot är allvarligt, ur de familjehemsplacerade barnens perspektiv, är 
att socialtjänsten inte träffar dem i den utsträckning som behövs för att kunna följa 
deras situation. Detta bekräftas av såväl inspektioner och enkäter som av 
socialsekreterarna själva. Det primära syftet med uppföljningen är att socialtjänsten 
ska försäkra sig om att barn har det bra i familjehemmen. I socialtjänstlagen (6 kap. 
7 b § SoL) anges dessutom att socialtjänsten genom besök och enskilda samtal ska 
följa de familjehemsplacerade barnens hälsa, utveckling, sociala beteende, 
skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. När en åtgärd rör ett 
barn är det också viktigt att barnet får relevant information och möjlighet att 
framföra sina åsikter. Bristande uppföljning kan leda till att barn och familjer inte 
får det stöd som de behöver. Det kan också innebära att missförhållanden i 
familjehemmen inte uppdagas och att situationen för de familjehemsplacerade 
barnen förvärras.  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om social-
tjänstens ansvar för familjehemsplacerade barn rekommenderas att socialtjänsten 
träffar barn fyra gånger per år för att få fullgod information om hur deras situation 
ser ut. Som framgår av underlaget för denna rapport träffar socialtjänsten vissa barn 
endast en gång per år eller mer sällan. Det är dessutom rimligt att anta att 
uppföljningen av familjehemsplacerade barn överlag har försämrats ytterligare med 
tanke på antalet ensamkommande barn som har kommit till Sverige under det 
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senaste året. Ett flertal kommuner har, sedan framförallt hösten 2015, lex Sarah-
anmält sig själva och då bland annat tagit upp att de inte hinner följa upp 
familjehemsplacerade barn. 

Enkätsvaren visar också att den bristande uppföljningen framförallt är på flickornas 
bekostnad. Oavsett vilken åldersgrupp som analyseras träffar pojkarna sin 
socialsekreterare oftare än flickorna. När hänsyn tas till samtliga åldersgrupper 
framgår att 58 procent av flickorna träffar sin socialsekreterare en gång per år eller 
mer sällan. Motsvarande andel för pojkarna är 38 procent. I åldern 16-17 år är det 
närmare 90 procent av flickorna som träffar sin socialsekreterare endast en gång 
per år eller mer sällan. För pojkarna i samma åldersgrupp gäller detta i 36 procent 
av fallen. Enkäten visar också att det framförallt är pojkarna som är nöjda med hur 
ofta de träffar någon från socialtjänsten medan många flickor vill träffa 
socialtjänsten oftare. Anledningen till att socialtjänsten träffar pojkar oftare än 
flickor går inte att utläsa av underlaget till denna rapport, men det är mycket 
angeläget att socialtjänsten själva uppmärksammar detta och analyserar vad det kan 
bero på. Det är visserligen främst behovet som ska styra hur ofta socialtjänsten 
träffar familjehemsplacerade barn, men det verkar osannolikt att behovet att träffa 
socialtjänsten skulle vara betydligt större hos pojkar än flickor, dessutom i samtliga 
åldersgrupper.  

När det gäller socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn kan IVO 
också konstatera att många av bristerna som IVO har funnit i tillsynen är 
dokumentationsbrister. Det saknas många gånger uppgifter om vem som är särskilt 
utsedd socialsekreterare, vilken information som ges, om det har förts enskilda 
samtal med barnen, hur barn ser på dessa samtal och vad som sägs vid samtalen 
(t.ex. hur barn upplever sin situation). Även om detta i första hand är en 
dokumentationsbrist måste socialtjänsten ansvara för att dessa uppgifter är sökbara 
och enkla att få fram. Det måste vara möjligt att följa barnen och vid varje tidpunkt 
kunna se vilka åtgärder som vidtagits och vad som planeras. Saknas väsentlig 
information kan det vara svårt för socialsekreterarna att överblicka om 
familjehemsvården får avsedd effekt. Om socialtjänsten dokumenterar händelser av 
betydelse kan också familjehemsplacerade barn ta del av sin historia senare i livet.  

För att socialtjänsten ska kunna bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet 
när det gäller familjehemsplacerade barn är det sammanfattningsvis angeläget att 
socialtjänsten:   

 träffar familjehemsplacerade barn oftare 

 analyserar varför flickor får färre besök av socialtjänsten än pojkar samt vidtar 
åtgärder om det visar sig att detta inte är styrt utifrån de behov som finns 

 dokumenterar vem som är särskilt utsedd socialsekreterare, vilken information 
som lämnas till barnen och de samtal som förs.     
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Bakgrund 

Barn som har kontakt med socialtjänsten är en prioriterad grupp för IVO att 
fokusera på i sin tillsyn. Dels har många svåra uppväxtförhållanden och ett stort 
behov av samhällets stöd och hjälp, dels framgår det av tidigare tillsyn att 
socialtjänstens arbete med barn många gånger är bristfällig.1  

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att fungera som samhällets yttersta skyddsnät 
för barn som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar. Vissa av dessa barn har 
varit utsatta för olika typer av brister i hemmet, såsom exempelvis vanvård, 
misshandel, sexuella övergrepp och andra typer av våld inom familjen. När barn av 
olika skäl inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan vård ges på andra sätt2: 
familjehem3, jourhem4, stödboende5 eller i hem för vård eller boende (HVB)6. 
Familjehemsplacering är den vanligaste vården och det är socialnämnden som tar 
beslut efter att socialsekreterare har genomfört en utredning.   

Enligt Socialstyrelsen7 var 13 585 barn familjehemsplacerade i Sverige 1 november 
2013. När barn placeras i familjehem intar familjehemsföräldrarna tillsammans 
med socialtjänsten rollen som ”ställföreträdande förälder”. Socialtjänsten ska verka 
för återförening med föräldrarna och för att barnen (om det är möjligt) har kvar 
kontakten med sina föräldrar under placeringen. Familjehemsplacerade barn kan bo 
i familjehemmet en kortare tid eller i många år. Vid en familjehemsplacering ska 
socialtjänsten utse en särskild socialsekreterare, vilken ansvarar för kontakt och 
uppföljning.8 Det är viktigt med såväl kontinuitet som regelbunden uppföljning av 
placeringen för att socialtjänsten ska ha fullgod information om barnets skolgång, 
hälsa, utveckling och andra områden i livet.  

Enligt Socialstyrelsen9 har familjehemsplacerade barn i högre grad än jämnåriga en 
bristfällig skolgång och besvär med hälsan. Detta beror på att de generellt har fått 
en svårare start i livet än många andra. En kontinuitet i relationen mellan barnet 
                                                 
1 Se t.ex. Tar socialtjänsten ansvar för barn och unga? IVO, oktober 2014, Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i 
familjehem? IVO 2013-3 samt Tillsynsrapport 2013. IVO.  
2 Placering utanför det egna hemmet kan ske enligt kap. 6 (2001:453) SoL, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Placeringar enligt SoL 
och LSS sker med vårdnadshavarnas samtycke och placeringar enligt LVU kan ske när inget sådant samtycke ges och 
är tvingade. 
3 Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och 
fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Se 3 kap. 2 § SoF. 
4 Med jourhem avses ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Se 6 kap. 6 § 
SoL.  
5 Ett stödboende är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i ett eget boende med 
individanpassat stöd. 3 kap. 1 § SoF. 
6 HVB är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig 
till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Målgruppen kan 
också vara ensamkommande barn.   
7 Socialstyrelsen (2014). Barn och unga – insatser år 2013.   
8 I 6 kap. 7 c § SoL finns bestämmelsen om att en särskild socialsekreterare ska utses.    
9 Social rapport 2010. Socialstyrelsen. 2010-3-11  
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och socialtjänsten skapar också trygghet - inte minst för att barnen ska veta till vem 
de ska vända sig till om situationen i familjehemmet inte är tillfredsställande. I en 
statlig utredning10 framgår exempelvis att många familjehemsplacerade barn har 
erfarenhet av övergrepp och missförhållande i sina familjehem. Den s.k. 
Vanvårdsutredningen har visserligen studerat uppväxtförhållanden för barn relativt 
långt bak i tiden, men för att undvika en upprepning är det samhällets ansvar att 
försäkra sig om att familjehemsplacerade barn har det bra. Därför är kontakten med 
socialtjänsten viktig.  

För tre år sedan skärptes socialtjänstlagen vad gäller uppföljning av familjehems-
placerade barn. Skärpningen innebär bland annat att socialtjänsten sedan 1 januari 
2013 är skyldig att utse en särskild socialsekreterare för varje familjehemsplacerat 
barn.11 Socialtjänsten måste också regelbundet besöka barnen som har placerats i 
familjehem och genomföra såväl enskilda samtal med de som är 
familjehemsplacerade som samtal med deras vårdnadshavare och familjehems-
föräldrarna.12  

Denna rapport syftar till att belysa IVO:s iakttagelser av socialtjänstens 
uppföljningar av familjehemsplacerade barn. Frågeställningar att besvara är 
exempelvis om socialtjänsten har utsett en särskild socialsekreterare? Följer 
socialtjänsten regelbundet vården av familjehemsplacerade barn? Uppmärksammas 
barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och utveckling? Förs enskilda 
samtal med barnen och dokumenteras dessa? En viktig aspekt är också hur barn 
upplever sin relation och kontakt med socialtjänsten.  

Till grund för rapporten finns beslut från tillsyn som genomfördes 2015 i 
sammanlagt 21 kommuner. Vid tillsynen granskade IVO ärenden och intervjuade 
ledning och personal. För att veta hur familjehemsplacerade barn upplever 
kontakten med socialtjänsten skickade IVO även enkäter till barn mellan 10 och 17 
år som hade varit familjehemsplacerade i minst två år.  Se bilaga 1 för mer 
information om metod och tillvägagångsätt.   
 
Värt att lyfta är att denna rapport inte särskilt belyser den markanta ökning av 
ensamkommande barn som har kommit till Sverige under 2015. Enkäterna 
inkluderar visserligen ensamkommande barn, men eftersom IVO har behandlat 
svaren anonymt har det inte varit möjligt att urskilja ensamkommande barns 
uppfattningar om socialtjänsten. I IVO:s övriga tillsynsarbete granskas dock 
situationen för dessa barn, inte minst genom den tillsyn som genomförs av HVB på 
regelbunden basis.  

 

                                                 
10 Vanvård i social barnavård. Slutrapport. Slutbetänkande av Utredningen om vanvård i den sociala barnavården(2011). 
Statens offentliga utredningar, SOU 2011:61.  
11 6 kap. 7 c § SoL. 
12 6 kap. 7 b § SoL.  
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Socialtjänstens uppföljning av placeringar 

Socialtjänstens uppföljning av den vård som ges barn i familjehem är viktig. Inte 
minst för att socialtjänsten ska kunna uppmärksamma barnets hälsa, utveckling, 
sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. 
Socialtjänstens uppföljningar kan också vara avgörande när det gäller att 
uppmärksamma eventuella missförhållanden i det hem där barnet vistas. Brister 
socialtjänsten med sin uppföljning finns det en risk att familjehemsplacerade barn 
inte får det stöd och den hjälp som de kan behöva eller att deras situation i värsta 
fall förvärras. 

När vård ges i ett familjehem ska det finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakten med barnet unge.13 Berörda barn och föräldrar måste 
därefter få tydlig information om vem som är särskilt utsedd socialsekreterare och 
hur han eller hon kan nås.14 Vidare är det socialtjänstens ansvar att dokumentera 
när och hur denna information lämnas till de familjehemsplacerade barnen.15 Den 
särskilt utsedda socialsekreteraren har en skyldighet att dels genomföra 
regelbundna personliga besök i familjehemmen, dels genomföra enskilda samtal 
med familjehemsplacerade barn.16  

Mot bakgrund av ovanstående har IVO i sin tillsyn av socialtjänstens uppföljningar 
av familjehemsplacerade barn särskilt granskat vilken typ av uppgifter som finns 
gällande särskilt utsedda socialsekreterare, hur ofta dessa träffar barnen i hemmen 
där de vistas och om de har genomfört enskilda samtal med de som har placerats i 
familjehem. Av tillsynen framkommer följande:  

 I samtliga kommuner saknas uppgifter om vem som är särskilt utsedd 
socialsekreterare och/eller vilken information som ges familjehemsplacerade 
barn.    

 Socialtjänsten träffar inte vissa familjehemsplacerade barn tillräckligt ofta.  

 Det saknas många gånger uppgifter om enskilda samtal med familjehems-
placerade barn och/eller vad som har framkommit av dessa samtal.  

 

 

 

                                                 
13 6 kap. 7 c § SoL.  
14 Prop. 2012/13:10 s 78.  
15 Av 11 kap. 5 § SoL framgår att ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinstaser, vård och 
behandlings ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och händelser av betydelser. IVO anser därför att 
nämnden ska dokumentera när information lämnas till barn om vem som är deras särskilt utsedde socialsekreterare.  
16 6 kap. 7 b § SoL.  
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Tydlighet om särskilt utsedd socialsekreterare är ett krav  
Vid samtliga kommuntillsyner som genomfördes 2015 har IVO funnit brister vad 
gäller socialtjänstens uppgifter gällande särskilt utsedd socialsekreterare. I samtliga 
fall handlar det om att det saknas information om vem som är särskilt utsedd 
socialsekreterare och/eller uppgifter huruvida familjehemsplacerade barn har fått 
denna information eller inte, vilken även ska inkludera hur de kan kontakta sin 
socialsekreterare.   

För några enstaka barn har inte socialtjänsten utsett någon särskild social-
sekreterare alls, vanligtvis när det handlar om barn som är placerade i 
konsulentstödda familjehem.17 I de allra flesta fall anges dock att det har gjorts en 
fördelning av vilka socialsekreterare som ansvarar för respektive barn, men att 
socialtjänsten inte har dokumenterat detta. Fördelningen görs ofta utifrån vem som 
tidigare har utrett ärendet fram till familjehemsplacering. Som en socialsekreterare 
förklarar:  

”Socialsekreteraren har ju haft utredningen tidigare och fortsätter sedan som handläggare 
när barnet placeras - så det blir tydligt för barnet att det är en särskilt utsedd 
socialsekreterare, man har redan en etablerad kontakt med barnet.” 

Även när det gäller den information som ges familjehemsplacerade barn om deras 
särskilt utsedda socialsekreterare handlar det vanligtvis om en dokumentationsbrist. 
Socialsekreterarna är i regel ganska säkra på att de familjehemsplacerade barnen 
vet vem som är deras socialsekreterare och hur de kontaktar denne. De flesta 
uppger också att barnen får informationen på ett sätt som är anpassad efter deras 
ålder och mognad och att handläggarna försäkrar sig om att barnen har deras namn 
och kontaktuppgifter vid de tillfällen de ses. 

Ovanstående bekräftas av den enkät som har skickats till familjehemsplacerade 
barn. Av svaren framgår att det endast är fyra av totalt 72 som inte vet vem som är 
deras socialsekreterare. Några fler barn anger att de inte vet hur man kontaktar sin 
socialsekreterare och ytterligare några fler (i förhållande till hur många som har 
svarat) anser att det är svårt att få kontakt med sin socialsekreterare.    
 
Tabell 1: Frågor till barn angående särskild utsedd socialsekreterare. (Antal)  
                        Ja             Nej          Totalt 

Vet du vem som är din socialsekreterare? 68 4 72 

Vet du hur du får kontakt med din socialsekreterare? 59 8 67 

Tycker du att det är lätt att få kontakt med din socialsekreterare? 33 5   6518 

Källa: IVO  

                                                 
17 Konsulentstödda familjehem innebär att kommunen anlitar en enskild verksamhet för att få tillgång till ett familjehem 
som får handledning och lättillgängligt stöd av en konsulent. Se Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om 
socialnämndens ansvar och uppgifter. Socialstyrelsen, 2013-1-1.  
18 I enkäten har 27 barn och ungdomar svarat att de inte vet, vilket kan antas bero på att de aldrig har prövat att kontakta 
sin socialsekreterare.  
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Även om IVO kan konstatera att det i de allra flesta fall är tydligt (för såväl 
socialsekreterarna som för familjehemsplacerade barn) vem det är som ansvarar för 
kontakt och uppföljning, så är det angeläget att socialtjänsten generellt sett blir 
bättre på att dokumentera dessa uppgifter. Det måste vara tydligt, sökbart och 
enkelt att få fram uppgifter om de familjehemsplacerade barnens särskilt utsedda 
socialsekreterare och vilken information som har getts. Bristande dokumentation 
när det gäller särskilt utsedd socialsekreterare och de uppgifter som lämnas till 
barnen har även konstaterats vid tillsyn i andra regioner i Sverige.19  
 

Socialtjänsten behöver träffa barnen oftare 
Av tillsynen framgår att socialtjänsten behöver träffa många av de familjehems-
placerade barnen oftare. Enligt ett allmänt råd från Socialstyrelsen20 framgår att 
socialtjänsten bör träffa familjehemsplacerade barn fyra gånger per år. I många 
kommuner har detta inte skett. Det finns inget krav i lagstiftningen att träffarna 
måste ske i familjehemmet, men däremot måste socialtjänsten regelbundet besöka 
familjehemmen.  

I en av de granskade kommunerna träffade exempelvis ett barn socialtjänsten 
endast två gånger under två år. När det gäller ett annat barn i samma kommun hade 
det dröjt ett och ett halvt år innan socialtjänsten träffade barnet efter föregående 
träff. I de flesta fall där IVO konstaterat att det har tagit lång tid mellan besök i 
familjehemmet eller träffar med barnet framgår heller inga skäl till varför 
socialtjänsten dröjt så länge.  

Resultaten av IVO:s tillsyn av socialtjänsten bekräftas av barn och ungdomar som 
bor i familjehem. Av enkätsvaren framgår att drygt hälften träffar socialtjänsten två 
gånger per halvår eller oftare, medan närmare hälften träffar socialtjänsten en gång 
per halvår eller mer sällan.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 I avdelningarna Syd (Malmö), Öst (Stockholm och Gotland) och Nord (Umeå) inom IVO genomfördes 2015 också 
tillsyner av myndighetsutövning gällande familjehemsplaceringar i respektive region.  
20

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn i familjehem, 
jourhem eller hem för vård eller boende.” 
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Diagram 1: Hur ofta barnen anger att de träffar sin socialsekreterare eller någon annan från 
socialtjänsten. (Antal)  
 

  
Källa: IVO 

 
Av diagrammet ovan framgår att drygt hälften av barnen anger att de träffar sin 
socialsekreterare eller någon från socialtjänsten två gånger per halvår eller oftare. 
Fem barn anger att de träffar någon från socialtjänsten endast en gång per år eller 
mer sällan.  

I intervjuer med socialsekreterare anger många att de också själva upplever att de 
inte uppfyller lagstiftningen och att de är oroliga hur de ska klara av att hålla 
kontinuiteten i kontakten med familjehemsplacerade barn. En socialsekreterare 
säger exempelvis att: 
 
”Tre i arbetsgruppen slutar snart. Vi har en nyexaminerad tjej som börjar i juni, men i 
övrigt är det vakanta tjänster. Jag känner oro för hur det ska bli. Vi har berättat för en del 
familjehemsplacerade barn att deras kontaktpersoner ska sluta, men en del familjer har 
ännu inte fått information om detta – vi vill inte oroa en del familjer innan vi vet vem som 
kommer efter.” 
 

Pojkarna träffar sina socialsekreterare oftare än flickorna 
Om man ser till gruppen som träffar socialsekreterarna en gång per halvår eller mer 
sällan utifrån kön och ålder framträder två intressanta iakttagelser. Dels är det 
framförallt de äldsta och de yngsta barnen som alltför sällan träffar någon från 
socialtjänsten, dels träffar pojkarna någon från socialtjänsten oftare än flickorna, 
oavsett ålder. Som framgår av tabellen nedan utmärker sig flickorna då totalt 58 
procent anger att de träffar någon från socialtjänsten en gång per halvår eller mer 
sällan. För pojkarna är motsvarande andel 38 procent. Även om man ser till de 
olika åldersgrupperna träffar flickorna någon från socialtjänsten i lägre utsträckning 
än pojkarna i samma åldersgrupp.  
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Tabell 2: Hur ofta familjehemsplacerade barn anger att de träffar sin socialsekreterare utifrån ålder, 
kön och Socialstyrelsens rekommendationer.21 (Antal och procent)  
  
Barn som träffar en socialsekreterare enligt Socialstyrelsens rekommendationer om 4 ggr/år 

 
                                  10-12 år                       13-15 år                        16-17år                         Totalt 
Kön                     Antal          Procent      Antal         Procent        Antal           Procent       Antal           Procent 

Pojke 9 53 % 8 73 % 7 64 % 24 62 % 

Flicka 4 50 % 8 50 % 1 11 % 13 42 % 

Totalt 13 52 % 16 59 % 8 42 % 37  

 
Barn som inte träffar en socialsekreterare enligt Socialstyrelsens rekommendationer om 4 ggr/år 

 
                                  10-12 år                        13-15 år                        16-17år                         Totalt 
Kön                    Antal        Procent       Antal         Procent       Antal         Procent        Antal        Procent 

Pojke 8 47 % 3 27 %  4 36 % 15 38 % 

Flicka 4 50 % 8 50 % 7 89 % 19 58 % 

Totalt 12 48 % 11 41 % 11 58 % 34  

Källa: IVO 

 
Den största skillnaden återfinns i åldersgruppen 16 till 17 år: med undantag från en 
flicka träffar inga flickor i den åldersgruppen någon från socialtjänsten enligt 
Socialstyrelsens rekommendation. Samtidigt träffar pojkarna i samma åldersgrupp 
socialtjänsten enligt Socialstyrelsens rekommendation i 64 procent av fallen.  

 

Hälften är nöjda med hur ofta de träffar socialtjänsten 
Hur ofta vill då barnen träffa sin socialsekreterare? Enkätsvaren visar att knappt 
hälften av barnen anger att de vill träffa sin socialsekreterare lika ofta som nu. Den 
andra hälften vill antingen ha en förändring eller vet inte. Av diagrammet nedan 
framgår hur ofta familjehemsplacerade barn vill träffa sin socialsekreterare.  

Som framgår av diagrammet nedan visar resultatet av enkätundersökningen att 
knappt hälften av de familjehemsplacerade barnen tycker att de träffar någon från 
socialtjänsten lagom ofta, medan en av fyra tycker att socialtjänsten inte ska träffa 
dem lika ofta som nu eller oftare. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 25 barn i åldern 10-12 svarade på enkäten. Motsvarande för åldersgruppen 13-15 och 16-17 är 27 respektive 20 barn. 
Samtliga utom en flicka i gruppen 16-17 år svarade på denna fråga. Bortfallet är således en person.  
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Diagram 2: Hur ofta familjehemsplacerade barn vill träffa sin socialsekreterare. Antal      
 

 
Källa: IVO 

 
Det är relativt många av de tillfrågade barnen som inte vet hur ofta de vill träffa 
någon från socialtjänsten, och det gäller framförallt de yngre barnen.   
 
Tabell 3: Antal familjehemsplacerade flickor och pojkar som inte vet hur ofta de vill träffa 
socialtjänsten. (Antal)  
 
                       10-12 år       13-15 år        16-17 år            Totalt  

Flicka 4 3 4 11 

Pojke 6 2 1 9 

Totalt 10 5 5 20 
Källa: IVO 

 

Pojkarna är mest nöjda med hur ofta de träffar socialtjänsten 
Enkätsvaren visar att det framförallt är pojkarna som är nöjda med hur ofta de 
träffar någon från socialtjänsten. Återigen är det alltså skillnader mellan flickor och 
pojkar. Av tabellen nedan framgår vilka av de familjehemsplacerade barnen som är 
nöjda med hur ofta de träffar sin socialsekreterare.  
 
Tabell 4: Familjehemsplacerade flickor och pojkar som är nöjda med hur ofta de träffar 
socialtjänsten. (Antal och andel)  
 

           10-12 år                             13-15                                    16-17 år 
                           Antal         Procent          Antal           Procent          Antal          Procent 

Flickor 1 12 % 8 50 % 2 22 % 

Pojkar 11 65 % 5 45 % 7 64 % 

Totalt 12 48 % 13 48 % 9 45 % 
Källa: IVO    
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Som framgår av tabellen är det framförallt de yngsta och äldsta pojkarna som är 
mest nöjda med hur ofta de träffar socialtjänsten. Samtidigt är det just i de ålders-
grupperna som flickor inte är det. Det är enbart i åldersgruppen 13 till 15 år som 
flickorna är något mer nöjda än pojkarna.  

Enkätsvaren visar också att flickorna vill ha mer kontakt med socialtjänsten. Det är 
framförallt flickorna (i olika åldrar) som svarar att de vill ha mer regelbunden 
kontakt med socialtjänsten.22 En 16-årig flicka säger exempelvis att ”Jag tycker att 
socialsekreteraren kan ringa mig för att se hur det går.” En annan flicka som är 17 år 
säger att hon tror att hon är nöjd med sin socialsekreterare som hon har träffat vid 
ett tillfälle, men att hon tycker att de bör träffas oftare: 
 
”Jag tror att min nya socialsekreterare är lätt att prata med, lyssnar på mig bra och ger 
mig det stöd jag behöver. Hon är ny och jag har bara träffat henne en gång. Hon ger mig 
information, men jag är inte säker på vilket stöd jag bör få av henne. Jag tycker att vi 
borde träffas oftare. En -två gånger per år räcker inte.” 
 

Uppgifter om enskilda samtal med barn saknas ofta  
En viktig del i uppföljningen är att socialtjänsten också har enskilda samtal med 
barn som vistas i familjehem. I tillsynen har IVO funnit brister i närmare hälften av 
kommunerna när det gäller enskilda samtal. Bristerna handlar framförallt om att det 
saknas uppgifter om huruvida socialtjänsten överhuvudtaget har fört samtal med 
familjehemsplacerade barn eller inte, om samtalen har varit enskilda, när samtalen 
har hållits eller vad man har samtalat om och/eller skäl till varför enskilda samtal 
inte har förts vid besöken.  

Socialtjänstens samtal med barn måste dokumenteras.23 I flera av de kommuner 
som IVO har funnit brister anger socialsekreterarna att de har haft fler enskilda 
samtal än vad det finns uppgifter om. En socialsekreterare säger exempelvis att: 

”Vi har blivit bättre än tidigare gällande besök i familjehemmet och enskilda samtal. Vi 
skulle kunna bli bättre på att dokumentera att enskilda samtal har gjorts med barn.” 

Vid intervju med socialsekreterare framkommer vidare att en vanlig orsak till att 
man inte har pratat med familjehemsplacerade barn är att dessa inte alltid vill prata 
med dem. En socialsekreterare säger exempelvis att: 

”Ibland vill inte barnen/ungdomarna prata och det kan ibland bero på att de också vill 
vara ´som vanliga barn’, inte alltid så roligt att socialtjänsten kommer.” 

Detta bekräftas också av kommentarer från de familjehemsplacerade barnen. En 
tioårig pojke säger exempelvis i ett enkätsvar att ”Ibland har jag bara inte lust att 
                                                 
22 De sju barn som angav att de vill träffa socialtjänsten oftare var 11, 12, 14, 15 respektive 17 år. Sex var flickor och en 
pojke.  
23 11 kap. 5 § SoL. 
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prata”. En annan tioårig pojke anger att ”det är pirrigt” att prata med 
socialtjänsten. 

Även om tillsynen i många fall visar att socialtjänsten gör det som de är skyldiga 
att göra är det nödvändigt att uppgifter om uppföljning dokumenteras. Detta 
eftersom socialtjänsten har en skyldighet att nogsamt följa vården av de barn som 
vårdas i ett familjehem. I många kommuner med stor personalomsättning kan 
dokumenterade uppgifter om samtal med familjehemsplacerade barn vara än mer 
betydelsefulla – inte minst för att en ny socialsekreterare ska få en fullgod 
information om barnets situation. När en åtgärd rör ett barn är det också viktigt att 
barnet får relevant information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som 
rör barnet.24 Om socialtjänsten dokumenterar händelser av betydelse kan också 
familjehemsplacerade barn ta del av sin historia senare i livet.  

IVO har också funnit ärenden där det förekommer överdokumentation och där 
nämnden brister i att begränsa innehållet i upprättade handlingar. I en kommun 
förekom exempelvis i fyra av sex ärenden information om barnens syskon, t ex 
diagnoser, sjukdomar, problematik i skolan eller hos halvsyskonens ena förälder. 
Nämnden har inte i något av dessa fall angett på vilket sätt dessa uppgifter har 
bedömts som relevanta. En god vård och behandling kan givetvis innebära att den 
enskildes situation ses i sitt sammanhang, vilket kan betyda att socialtjänsten i sin 
dokumentation även inkluderar anhöriga till barnet. Av Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd25 framgår dock att handlingar som upprättas och gäller enskilda 
ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga 
och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. Det handlar alltså inte om att 
socialtjänsten måste dokumentera mer utan snarare att de ska dokumentera rätt 
saker, vilket inte tar mer tid.  
 

Kontakten med socialtjänsten är viktig för barnen  
Socialtjänsten ska fungera som stöd och hjälp för familjehemsplacerade barn. 
Därför är kontakten med barnen viktig. Det är också viktigt att kontakten är 
förtroendefull så att barnen vågar berätta om t.ex. missförhållanden.26  

Av enkätsvaren framgår att många familjehemsplacerade barn sätter värde på en 
god kontakt med socialtjänsten. Som framgår av diagrammet nedan anger närmare 
hälften av de svarande att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att ha en bra 
kontakt med sin socialsekreterare.  

 
 
                                                 
24 I 11 kap. 10 § SoL. 
25 4 kap. 1 § SOSFS 2014:5.  
26 Se t.ex. Lindahl, R. & Oscarsson. L. (2014) Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud. 
Slutrapport december 2014. IVO, Socialstyrelsen och Örebro Universitet.   
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Diagram 3: Hur viktigt familjehemsplacerade barn tycker det är att ha en bra kontakt med sin 
socialsekreterare.  

Källa: IVO 

Några barn anger ”varken eller” på frågan om det är viktigt och 17 av 72 anser att 
det inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls. Tio barn vet inte om de tycker att 
det är viktigt eller inte att ha en god kontakt med socialtjänsten.  

Av de som tycker att det inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls att ha en god 
kontakt med sin socialsekreterare finns en högre andel bland flickorna. Samtidigt 
framgår, som vi har sett tidigare, att det är just många flickor som vill ha mer 
kontakt med socialtjänsten. En av tre flickor anser att det inte är särskilt viktigt 
eller inte viktigt alls, medan motsvarande för pojkar är knappt en av fem. Återigen 
är det framförallt de yngre barnen som inte vet om de tycker att det är viktigt eller 
inte att ha en god kontakt med sin socialsekreterare.     

Barn tycker att det är lätt att prata med sin socialsekreterare 
En övervägande majoritet av de barn och ungdomar som svarade på enkäten anger 
att de tycker att deras socialsekreterare är lätta att prata med, lyssnar på dem och 
ger det stöd som de behöver. De svarade överlag positivt på dessa frågor, vilket 
framgår av diagrammet nedan.   
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Diagram 4: Om familjehemsplacerade barn tycker att socialsekreterarna är lätt att prata med, lyssnar 
på dem och ger det stöd som de behöver. Antal. 
 

 
Källa: IVO 27 

 
Bland de barn som inte är så positiva till samtalen anges bland annat att det är svårt 
att föra samtal med socialtjänsten p.g.a. att det är olika socialsekreterare som 
besöker dem i familjehemmet. En 16-årig flicka säger exempelvis att: 
 
”Det är svårt med olika personer när man inte känner dem. Skulle vara bra om man hade 
samma socialsekreterare. Jag har min tredje under 2.5 år hos familjehemmet.”  

Det framkommer också att några av de familjehemsplacerade barnen är besvikna 
på kontakten med socialtjänsten av olika anledningar. Det kan handla om att barnen 
inte känner sig delaktiga eller upplever att de kan påverka sin situation. En 10-årig 
flicka anger exempelvis att: 
 
”Nej, hon har aldrig gett mig det stöd jag behöver. Jag vill inte flytta till mamma efter att 
ha bott i mitt familjehem hela livet.”  
 
En trettonårig flicka tycker att socialtjänsten har för mycket makt och hon upplever 
att hennes åsikt inte spelar någon roll.   
 
”Jag vet inte om det ska vara så men jag tycker att socialen har för mycket makt. De är 
dryga och vägrar att lyssna på ens åsikt, som om det inte spelar någon roll - som om jag 
inte spelar någon roll. Liksom det är mitt liv som de tar olika beslut om, jag borde vara 
delaktig i det. Jag har rätten att säga min mening i allt som rör mig och den rätten tänker 
jag inte låta någon annan ta ifrån mig speciellt inte min vårdnadshavare.”  
                                                 
27 Bortfall: 1/72 på frågan om socialsekreteraren är lätt att prata med (16 år) samt 1/72 på frågan om de tycker att de får det 
stöd som de behöver (10 år).  
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Bilaga 1: Tillvägagångssätt 

Syftet med rapporten är att ge en sammantagen bild av socialtjänstens uppföljning 
av barn som placeras i familjehem. Socialtjänstens uppföljning enligt 6 kap. 7 b 
och 7 c §§ SoL ligger till grund för analysen och de övergripande fråge-
ställningarna är:  

 Hur hanterar socialtjänsten uppföljningen av familjehemsplacerade barn?  

 Vad tycker familjehemsplacerade barn om sin kontakt med socialtjänsten?   

 
Avgränsningar och urval 
Avsikten med såväl tillsyn som rapport är att belysa socialtjänstens uppföljning av 
familjehemsplacerade barn med utgångspunkt från 6 kap. 7 b och 7 c § SoL. Andra 
aspekter av en familjehemsplacering (sammanbrott/omplaceringar och uppföljning 
efter avslutad familjehemsplacering) har alltså inte granskats. Vård i jourhem eller i 
hem för vård eller boende (HVB) ingår inte heller i denna granskning.  

Eftersom tillsynen av socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn 
ingår som en del i de kommuntillsyner som har genomförts under 2015 innehåller 
besluten även uppgifter om förhandsbedömningar, utredningar och andra områden. 
Det är dock enbart uppföljningen av familjehemsplaceringar som ingår som 
underlag för denna rapport.  

Tillsynen genomfördes under 2015 och för varje nämnd granskades socialtjänstens 
uppföljning i minst fem ärenden när det gäller familjehemsplacerade barn. Utöver 
akt-granskning ställdes också frågor till ledning och personal som rör uppföljning 
av familjehemsplacerade barn.  
 
För att fånga in uppfattningar om socialtjänsten uppföljningar bland de barn som är 
familjehemsplacerade i de granskade kommunerna skickades en enkät ut. Enkäten 
skickades till barn som varit familjehemsplacerade i minst två år och som var 
mellan 10 och 17 år under 2015. I några kommuner fanns inga barn som uppfyllde 
dessa kriterier medan det i andra kommuner fanns betydligt fler. Antalet barn per 
kommun som har fått enkäten varierar således mellan 0 och 15. I enkäten ställdes 
enbart frågor om deras kontakt med socialtjänsten, dvs. inga frågor om hur de trivs 
i familjehemmet eller dyl.  
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Metod 
I innehållsanalysen av beslut och enkäter studeras i vilken utsträckning 
socialtjänsten följer rådande lagstiftning, men även vilka risker som finns för att 
familjehemsplacerade barn inte får det stöd som de behöver genom socialtjänsten. 
Vid en analys av besluten har framförallt följande frågor ställts till materialet:  

 Vad är den främsta kritiken från IVO när det gäller socialtjänstens uppföljning 
av familjehemsplacerade barn?   

 Följer socialtjänsten lagstiftningen, dvs. 6 kap. 7 b § SoL som bland annat 
reglerar besök och enskilda samtal med barnet samt 6 kap. 7 c § SoL gällande 
bestämmelsen om att en särskild socialsekreterare ska utses för barnet? 

 Vad säger barnen om sin kontakt med socialsekreterarna? Hur ofta anger de att 
de träffar sin socialsekreterare eller någon från socialtjänsten? Hur ofta vill de 
träffa någon från socialtjänsten? Hur viktigt är det för familjehemsplacerade 
barn att ha en god kontakt med socialtjänsten? Tycker de att socialsekreterarna 
är lätta att prata med, lyssnar på dem och ger dem det stöd som de behöver? 

 
Källor 

 Egeninitierad tillsyn gällande familjehemsplacerade barn med sammanlagt 21 
beslut till lika många kommuner: Arboga, Degerfors, Filipstad, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Lekeberg, Leksand, Ljusnarsberg, Mora, Nora, Norberg, 
Nyköping, Ockelbo, Ovanåker, Sala, Smedjebacken, Sunne, Torsby, Vingåker 
och Östhammar. 

 Enkäter till barn och ungdomar mellan 10 och 17 år och som har varit 
familjehemsplacerade i minst två år. Sammanlagt skickades 129 enkäter ut till 
barn och ungdomar. 72 svar inkom, vilket motsvarar 56 procent. 

 Lagstiftning: 6 kap. 7 b § SoL som reglerar besök, enskilda samtal med barnet, 
samtal med de som tagit emot barnet och samtal med vårdnadshavarna samt 6 
kap. 7 c § SoL gällande bestämmelsen om att en särskild socialsekreterare ska 
utses för barnet. 

 Rapporter: Genomgång av rapporter från IVO och Socialstyrelsen.   
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Protokoll 2016-04-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:45 Hidinge skola, matsalen  

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (FP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (ordförande)
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Charlotta 
Englund (C)
Rasmus Larsson (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Kerstin Leijonborg (FL)
Eddie Fernberg (M)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Sören Fagerstedt (KD)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
Mait Edlund (S)  ersätter Gunilla Pihlblad (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Ewonne 
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Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
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(FL)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25
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________________________
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§37 - Revidering av arkivreglemente (KS 14-248)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som 
måste finnas i kommunen.

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet är det enklare att endast en 
gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

 

Beslutsunderlag
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Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   
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1 § - Tillämpningsområde   
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.  

Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 

Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam eller 
stiftelser som kommunen bildar. 

2 § - Myndighetens arkivansvar 
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt 
arkivlagen/arkivförordningen samt enligt bestämmelserna i riksarkivets 
författningssamling och på det sätt som framgår av punkterna 4-9 i detta reglemente.  

Arkivansvarig och arkivredogörare bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan 
förenas med övriga arbetsuppgifter. 

3 § - Arkivmyndigheten 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina 
skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i 
kommunen. 

Arkivmyndigheten ger råd, ansvarar för samordning och informerar angående 
arkivfrågor till myndigheterna. 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivets 
tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. 

4 § - Redovisning av arkiv 
Allmänna handlingar skall, så snart de kommit in eller upprättas, kunna redovisas på 
ett med hänsyn till offentlighetsintresset enligt tryckfrihetsförordningen 
tillfredställande sätt. 

Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv i följande dokument 

a) Arkivbeskrivning 
b) Arkivförteckning 
c) Gemensam dokumenthanteringsplan 

Dessa skall revideras inför varje avgörande förändring av verksamheten. 
Arkivmyndigheten hjälper till med genomförandet av dessa uppgifter. 

5 § - Dokumenthanteringsplan 
En gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för hela Lekebergs kommun.  
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Regler 4 (4) 
 

 

 

6 § - Rensning 
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt 
avskiljas från arkivhandlingarna. 

7 § - Bevarande och gallring 
Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten om gallring i sitt arkiv, 
såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till 
arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet. 

Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring: 

 handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters 
verksamhet 

 handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida 
utredningar 

 handlingar som kan ha rättslig betydelse 

 handlingar som är av värde för framtida forskning. 

8 § - Överlämnande  
Myndigheten överlämnar arkivhandlingar till kommunarkivet årligen i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen. 

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till 
annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten 
inom tre månader. 

9 § - Arkivbeständighet och arkivförvaring 
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 
garanterar informationens beständighet. Av riksarkivet till statliga myndigheter 
utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav ska därvid tjäna som norm. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Varje myndighet 
ansvarar för att arkivhandlingar skyddas mot fukt, brand samt oåtkomligt för 
obehöriga. 

10 § - Utlåning 
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller 
förluster inte uppkommer. 

Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och 
vetenskapligt ändamål till institutioner som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagens bestämmelser. 
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