
Kallelse 2018-05-15

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:30 Multen, kommunhuset i Fjugesta

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander, utredningssekreterare
Monica Skantz, blivande förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Agneta Birgersson, rektor
Eva Nygren, rektor
Tomas Andersson, rektor
Margaretha Essving, rektor
Ulrika Lagnesjö, tf. rektor
Ann-Christine Soting, förskolechef
Angelica Bergman, förskolechef
Emma Godlund, tf.kultur- och fritidschef/fritidsutvecklare
Anna Windal, Lokal- och upphandlingsansvarig
Esko Söderberg (S), politisk lärling
Therese Larsson (C), politisk lärling

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Linda Hallén (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag tisdag 22/5, kl. 10.00
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2 – Presentation av ny förvaltningschef - 
Monica Skantz 

Föredragande Monica Skantz 13:05

Ärendebeskrivning

Ny förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen presenterar sig för nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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3 – Prognos 1 för kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-272)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson, 
Sandra Magnusson, Angelica 
Bergman, Ann-Christine Soting, 
Tomas Andersson, Agneta 
Birgersson, Eva Nygren, Margaretha 
Essving, Emma Godlund 13:15

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föredrar nuvarande ekonomiska lägesbild samt pågående arbete med 
budget/verksamhet i balans.

Handling kommer på måndag.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognos 1.

Arbetsutskottet behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (S) tilläggsyrkar att förvaltningen tar fram gemensamma bedömningskriterier för 
barn och elever inom förskola och skola med behov av särskilt stöd.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. överlämnar ärendet för beslut till nämnden

2. föreslår Kultur- och bildningsnämnden att i enlighet med Håkan Södermans tilläggsyrkande att 
förvaltningen tar fram gemensamma bedömningskriterier för barn och elever inom förskola och 
skola med behov av särskilt stöd.

Beslutsunderlag
 §31 KUB-AU Prognos 1 för kultur- och bildningsnämnden
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4 – Information - Elevhälsa Föredragande Agneta Birgersson 
14:00

Ärendebeskrivning

Agneta Birgersson informerar nämnden kring den samlade elevhälsan i kommunen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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5 – Timplan för grundskolan 2018/2019 
(KUB 18-366)

Föredragande Agneta Birgersson 
14:10

Ärendebeskrivning

Agneta Birgersson redogör för timplan för grundskolan 2018/2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 §46 KUB-AU Information - Timplan för grundskolan 2018-19
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6 – Anmälan gällande skolsituationen för en 
elev vidLekebergsskolan i Lekebergs 
kommun, Dnr 41-2017:7840 (sekretess) 
(KUB 18-55)

Föredragande Agneta Birgersson 
14:20

Ärendebeskrivning

Agneta Birgersson informerar nämnden om ärendet. Svar ska vara Skolinspektionen tillhanda 21 
juni.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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7 – Anmälningsärende gällande 
skolsituationen för en elevvid 
Lekebergsskolan i Lekebergs kommun, Dnr 
41-2017:8740 (sekretess) 
(KUB 17-1248)

Föredragande Agneta Birgersson och 
Tomas Andersson 14:30

Ärendebeskrivning

Tf. förvaltningschef Jan-Åke Stolt Karlsson föredrar ärendet. Svar ska vara Skolinspektionen 
tillhanda 14 september 2018.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
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8 – Beslut om utvecklingsbidrag 2018 
(KUB 18-340)

Föredragande Emma Godlund 14:50

Ärendebeskrivning
Den 1 mars var sista ansökningsdag 2018 för - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun.
Två ansökningar, om sammanlagt 54 000 kr, har inkommit från föreningslivet i Lekeberg.

Hidinge-Lanna Byalag ansöker om 24 000 kr för projekt Bredband till Lannamässen

Lekebergs idrottsförening ansöker om 30 000 kr för projekt Mötesplats Vretalund

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 24 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för projekt Bredband till Lannamässen

2. beviljar bidrag om 30 000 kr till Lekebergs idrottsförening för projekt Mötesplats Vretalund. 
28 000 kr för arbetet med Mötesplatsen och 2 000 kr till ommålning. Bidraget beviljas endast under 
förutsättning att föreningen, till Kultur- och fritidsavdelningen, kan uppvisa erforderliga tillstånd 
som eventuellt krävs i samband med projektet, till exempel bygglov. För ideella arbetstimmar 
lämnas inte bidrag.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur kvarvarande 
medel för 2018 kan disponeras.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 24 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för projekt Bredband till Lannamässen

2. beviljar bidrag om 30 000 kr till Lekebergs idrottsförening för projekt Mötesplats Vretalund. 
28 000 kr för arbetet med Mötesplatsen och 2 000 kr till ommålning. Bidraget beviljas endast under 
förutsättning att föreningen, till Kultur- och fritidsavdelningen, kan uppvisa erforderliga tillstånd 
som eventuellt krävs i samband med projektet, till exempel bygglov. För ideella arbetstimmar 
lämnas inte bidrag.

3. ger förvaltningen i uppdrag att undersöka hur kvarvarande medel för 2018 kan disponeras.
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Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsbidrag 2018
 §32 KUB-AU Beslut om utvecklingsbidrag 2018
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9 – Slutrapport – Utreda konstgräsplan 
(KUB 17-495)

Föredragande Emma Godlund 15:00

Ärendebeskrivning
Slutrapport av uppdrag att utreda behov, krav och förutsättningar för en konstgräsplan i Lekebergs 
kommun

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda konstgräsplan slutrapport
 §33 KUB-AU Slutrapport – Utreda konstgräsplan
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10 – Svar på motion angående MER-öppet 
bibliotek 
(KUB 17-243)

Föredragande Emma Godlund 15:10

Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs kommun 
överlämnades från Kommunfullmäktige till Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-07 . 
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till 
bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. Tillgängligheten till lokalen ökar 
- besökarna kan komma när det passar dem.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som exempelvis 
larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också ekonomiska resurser för 
projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. meröppet 
funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten att i framtiden införa ett 
meröppet bibliotek. 

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1.antar förslag till yttrande på motionen

2.föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1.antar förslag till yttrande på motionen

2.föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

 

 

Beslutsunderlag
 Motion från Socialdemokraterna gällande meröppet bibliotek
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående meröppet bibliotek

Sida 12 av 195



Kallelse 2018-05-15

 Yttrande gällande meröppet
 §34 KUB-AU Svar på motion angående MER-öppet bibliotek

Sida 13 av 195



Kallelse 2018-05-15

11 – Information KomTek Föredragande Emma Godlund 15:20

Ärendebeskrivning

Fritidsutvecklare Emma Godlund informerar om KomTek.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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12 – Information - Tidsplan utbyggnad av 
bibliotek och utställningshall 

Föredragande Emma Godlund 15:30

Ärendebeskrivning

Fritidsutvecklare Emma Godlund presenterar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Stängt sommar 2018

Sida 15 av 195



Kallelse 2018-05-15

13 – Tecknande av överenskommelse med 
organisationen Nattvandrarna utifrån 
idéburet offentligt partnerskap. 
(KUB 18-16)

Föredragande Linda Kirrander 15:40

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att teckna en 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån ett idéburet offentligt partnerskap, 
sk. IOP. En IOP innebär ett avtal mellan parter där en samhällsutmaning är utgångspunkten. 
Verksamheten ska ske på initiativ av den idéburna organisationen. 

Stiftelsen Nattvandrarna erbjuds att låna köksdelen vid lokalen Träffen som förvaltas av kultur- och 
bildningsförvaltningen och på så sätt sker ett utbyte. Parterna ingår då ett partnerskap för 
samhällsutmaningen att skapa trygghet bland ungdomarna i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.uppdrar till förvaltningen att ta fram en överenskommelse med organisationen Nattvandrarna 
utifrån idéburet offentligt partnerskap,

2.delegerar till arbetsutskottet att godkänna överenskommelsen och

3.delegerar till ordförande att underteckna godkänd överenskommelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.uppdrar till förvaltningen att ta fram en överenskommelse med organisationen Nattvandrarna 
utifrån idéburet offentligt partnerskap,

2.delegerar till arbetsutskottet att godkänna överenskommelsen och

3.delegerar till ordförande att underteckna godkänd överenskommelse

Beslutsunderlag
 Tjänstskrivelse - Uppdrag att teckna avtal gällande lokal åt Nattvandrarna
 §68 KS Lokal åt Anonyma Alkoholister och Nattvandrarna
 §37 KUB-AU Tecknande av överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån 

idéburet offentligt partnerskap.
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14 – Inriktningsförklaring för 
grundskoleverksamheten i Fjugesta 
(KUB 18-388)

Föredragande Anna Windal 16:00

Ärendebeskrivning

Lokalansvarig Anna Windal presenterar underlag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att Kultur- och bildningsnämnden 1. tar ett inriktningsbeslut att samla 
grundskoleverksamhet i Fjugesta till området vid nuvarande Lekebergsskolan, 2. ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för förskoleverksamhet i Fjugesta, samt 
övriga skolformer (gym, vux, SFI och introduktionsprogrammet), 3. ger förvaltningen i uppdrag att 
se över framtida användning av Tulpanens skola.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. tar ett inriktningsbeslut att samla grundskoleverksamhet i Fjugesta till området vid 
nuvarande Lekebergsskolan,

2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för 
förskoleverksamhet i Fjugesta, samt övriga skolformer (gym, vux, SFI och 
introduktionsprogrammet)

3. ger förvaltningen i uppdrag att se över framtida användning av Tulpanens skola.

Beslutsunderlag
 Lokaler för förskola, skola _ styrgrupp_februari
 Tjänsteanteckning - Styrgruppsmöte 22 januari 2018
 Tjänsteanteckningar - Styrgruppsmöte 27 februari 2018
 §40 KUB-AU Inriktningsförklaring för grundskoleverksamheten i Fjugesta
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15 – Dataskyddsombud 
(KUB 18-113)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection regulation) 
GDPR, i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga 
myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun är 
räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd 
behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser, arkivarie Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser, arkivarie Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 §41 KUB-AU Dataskyddsombud
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16 – Val av ny ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet 
(KUB 18-273)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett remiss- och referensorgan för tillgänglighetsfrågor. Rådet ska 
verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar som exempelvis vid om- och 
nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Från kultur- och bildningsnämnden utses för varje mandatperiod en ledamot och en ersättare. Då 
tidigare ersättare Michael Larsson (S) avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden behöver nämnden utse en ny ersättare.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner Michael Larssons (S) avsägelse
2. utser x till ersättare I Kommunala tillgänglighetsrådet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet
 §42 KUB-AU Val av ny ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet
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17 – Intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden 2018 
(KUB 18-44)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden för 2018. 

Respektive nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet fastställa 
en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen visar vilka områden och risker som 
ska omfattas av granskningen under en viss period. I kontrollplanen finns också en planering för hur 
kontrollmomentet ska utföras, vem som är ansvarig, metod och frekvens.

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

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018
 Intern kontrollplan 2018 (Kultur- och bildning)
 §43 KUB-AU Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018
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18 – Uppföljning av intern kontrollplan för 
perioden januari – april 2018 
(KUB 18-44)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göra kontinuerligt under året. Första uppföljningen 
görs i och med prognos 1 i maj. 
De tre moment som följts under perioden januari till april är stickprov av delegationspunkter, 
omvärldsbevakning av möjliga bidrag samt uppföljning av sökta bidrag. Uppföljningen visar att inga 
avvikelser finns gällande bidragsmomenten men att stickprovet gällande delegationsbeslut visar på 
mindre avvikelser. För det sistnämnda momentet finns planerade åtgärder.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för perioden 
januari till april 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2018 (jan-april)
 Intern kontroll - Uppföljning av kontrollmoment och atgarder januari till april

Sida 21 av 195



Kallelse 2018-05-15

19 – Sydnärke ungdomsråd 
(KUB 18-332)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning
Under 2017 har en plattform för dialog mellan politiker och unga skapats genom Sydnärke 
ungdomsråd där i dagsläget kommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund ingår. Representanter från 
elevråd på högstadier och gymnasium samt beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) från 
deltagande kommuner utgör Sydnärke ungdomsråd. Under 2017 genomfördes fyra dialogmöten 
där aktuella frågor diskuterades samt en elevriksdag i slutet av året. Både unga och beslutsfattare i 
deltagande kommuner är överens om att de vill fortsätta arbetet med ungdomsrådet, med 
förhoppning att även inkludera unga och beslutsfattare från Kumla och Lekeberg.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beslutar att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
2. avsätter resurser enligt förslag för att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
3. utser xxx som representant från nämnden,
4. uppdrar till förvaltningen att utse en kontaktperson från skolan.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämnden överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes ungdomsråd
 Bilaga 1- Slutrapport Sydnärke ungdomsråd 2017
 Bilaga 2 - Kostnader för Sydnärke ungdomsråd 2017
 Skrivelse elevråd Lekeberg
 Presentation - Sydnärkes ungdomsråd
 §38 KUB-AU Sydnärke ungdomsråd
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20 – Revidering av delegationsordning för 
kultur- och bildningsnämnden 2018. 
(KUB 16-726)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya kommunallagen har en ny struktur 
och ett mer anpassat och enhetligt språkbruk. Den innehåller förändringar som exempelvis ett 
förtydligande kring rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda samt anger att 
kommunen ska ha en digital anslagstavla. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för 
kultur- och bildningsnämnden 2018 utifrån den nya kommunallagen.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagens nya 
paragrafhänvisningar. Bland annat anges i 6 kap 40 § att nämnden ska besluta i vilken utsträckning 
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden. Enligt 
förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske i samma utsträckning som tidigare.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning 2018
 Revidering av delegationsordning
 §45 KUB-AU Revidering av delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2018.
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Kallelse 2018-05-15

21 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier januari till mars 2018 
(KUB 18-65)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning
Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande behandling och 
trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

För perioden januari till och med mars har 9 rapporteringar inkommit. 
En från Tulpanens skola, tre från Mullhyttans skola, en från Lekebergsskolan 4-6, och tre från 
Lekebergsskolan 7-9. Därutöver har en anmälan om kränkning från Lekebergsskolan 4-6 inkommit 
som är under utredning.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden januari – mars 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden januari – mars 2018.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rappotering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

januari till mars
 §49 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier januari till mars
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Kallelse 2018-05-15

22 – Information - Rapportering av frånvaro 
(KUB 18-377)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Tf. förvaltningschef Jan-Åke Stolt Karlsson informerar kring rutiner och rapportering av frånvaro.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2018-05-15

23 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Tf. Jan-Åke Stolt Karlsson informerar.

- Tf.organisation

- Rekryteringsläget

- Semesterplanering

- Arbetsmiljöplan/arbetsmiljöinspektion

- Broschyr - Var rädd om dig!

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Broschyr - Var rädd om dig
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Kallelse 2018-05-15

24 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kultur- och bildningsnämnden.

Lista på meddelanden
 KUB 18-287-1 - Uppföljande granskning - Ledning och styrning av LSS-verksamheten samt 

Nämndernas e-posthantering
  - Inbjudan seminarium Jämställd fritid
 KUB 18-331-1 - Inspektionsrapport Lekebergskolans mellanstadium, Fjugesta 2:212, 

Lekebergs kommun
  - Svar gällande Indragen busslinje Lekeberg
  - §74 KS Förordnande av förvaltningschef till kultur- och bildningsförvaltningen
  - §72 KS Politisk lärling inom kultur- och bildningsnämnden 2018
  - §71 KS Revidering av sammanträdestider för kommunstyrelsen
 KUB 18-148-1 - Kontrollrapport Tulpanens skola Dnr. 2018-000161
 KUB 18-349-1 - Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019
 KUB 17-1215-4 - §59 KS Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende 

hantering kring skolskjuts
 KUB 18-386-1 - Inkommen synpunkt gällande regel kring begränsning av musikinstrument i 

Lekebergs kommuns Kulturskola
  - §17 KF Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017
 KUB 18-349-2 - §66 KS Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019
 KUB 18-395-1 - Underrättelse om granskning - Detaljplan för Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
 KUB 18-322-2 - Föreläggande om åtgärder avseende inomhusmiljön i Tulpanens skola, 

Fjugesta 68:2
 KUB 18-322-3 - Anstånd - svar på föreläggande gällande Tulpanens skola
 KUB 18-322-1 - Inspektion Tulpanens skola, Fjugesta 68:2, Lekebergs kommun, dnr 2018-

000537
 KUB 18-331-2 - Föreläggande om åtgärder avseende Lekebergsskolans mellanstadium, 

Fjugesta 2:212, Lekebergs kommun
 KUB 18-424-1 - Föreläggande om åtgärder avseende Hidinge skola (gamla 

fritidsavdelningen)
  - Protokoll - Specifika samverkansrådet för kultur
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Kallelse 2018-05-15

25 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut för perioden 2018-02-19 till 18-05-09.

Delegationsbeslut
 KUB 17-1213-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om bidrag till sommarspel 2018
 KUB 18-286-1 - Anmälan av delegationsbeslut anställning
 KUB 18-323-1 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 KUB 18-38-6 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning specialpedagog
 KUB 18-146-1 - Delegationsbeslut - Sponsring Sixtorpsloppen 2018
 KUB 18-139-4 - Delegationsbeslut - Revidering av beslutsattestanter
 KUB 18-38-7 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Prognos 1 för kultur- och 
bildningsnämnden

3

KUB 18-272
   

Sida 29 av 195



Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §31

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§31 - Prognos 1 för kultur- och bildningsnämnden (KUB 18-272)
Ärendebeskrivning

Ekonom Sandra Magnusson och tf.förvaltningschef Jan-Åke Stolt Karlsson föredrar ärendet 
muntligen. Prognosrapport kommer till nämnd.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognos 1.

Arbetsutskottet behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (S) tilläggsyrkar att förvaltningen tar fram gemensamma 
bedömningskriterier för barn och elever inom förskola och skola med behov av särskilt stöd.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. överlämnar ärendet för beslut till nämnden

2. föreslår Kultur- och bildningsnämnden att i enlighet med Håkan Södermans 
tilläggsyrkande att förvaltningen tar fram gemensamma bedömningskriterier för barn och 
elever inom förskola och skola med behov av särskilt stöd..

Beslutsunderlag
 Detaljerad ekonomisk rapport april 2018 - (KUB 18-272-1)
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Timplan för grundskolan 
2018/2019

5

KUB 18-366
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §46

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§46 - Information - Timplan för grundskolan 2018-19 (KUB 18-
366)
Ärendebeskrivning
Skolverket har fattat beslut om att timplanen ska vara stadieindelad från och med läsåret 
2018-19. För Lekebergs kommun innebär detta att timplanen blir mer detaljstyrd, och att det 
blir likvärdighet inom kommunen för eleverna i grundskolan. 

 

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar timplanen. 

Beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Bilaga 1. Förslag timplan Lekeberg - (57903)
 Tjänsteskrivelse - Timplan 2018-19 - (57899)
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Anmälan gällande 
skolsituationen för en elev 

vidLekebergsskolan i 
Lekebergs kommun, Dnr 41-

2017:7840 (sekretess)

6

KUB 18-55
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Anmälningsärende gällande 
skolsituationen för en elevvid 
Lekebergsskolan i Lekebergs 
kommun, Dnr 41-2017:8740 

(sekretess)

7

KUB 17-1248
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Beslut om utvecklingsbidrag 
2018

8

KUB 18-340
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 1 (3)

Dnr: KUB 18-340

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsbidrag 2018

Ärendebeskrivning
Den 1 mars var sista ansökningsdag 2018 för - Utvecklingsbidrag för att stärka 
föreningslivet i Lekebergs kommun.
Två ansökningar, om sammanlagt 54 000 kr, har inkommit från föreningslivet i 
Lekeberg.

Hidinge-Lanna Byalag ansöker om 24 000 kr för projekt Bredband till Lannamässen

Lekebergs idrottsförening ansöker om 30 000 kr för projekt Mötesplats Vretalund

1 Bakgrund
Via ett femårigt sponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best 
Arena”. Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i 
kommunen. 2016-05-24 beslutade kultur- och bildningsnämnden att medlen skulle 
avsättas till ett utvecklingsbidrag som kan sökas av föreningar i kommunen.

2 Analys
Antalet ansökningar har minskat i jämförelse med föregående år då vi fick in åtta 
ansökningar.

2.1 Genomsyrande perspektiv
I bidragsreglerna står att utvecklingsbidraget gärna får utgå från något av de fyra 
områden som Lekebergs kommun arbetar medvetet med, Attraktiv kommun, Barn och 
unga, Trygghet samt Näringsliv och att aktivitet/verksamhet för barn och unga 
kommer att prioriteras

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Bidraget omfattar en budget på totalt 75 000 kr som ska fördelas. 
De bidragsansökningar som inkommit uppgår till totalt 54 000 kr. Det innebär att det 
kommer att finnas 21 000 kr kvar i budgeten för Utvecklingsbidrag

3 Slutsats
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram följande beslutsunderlag utifrån 
bidragsreglerna som bland annat säger att:
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 2 (3)

Dnr: KUB 18-340

Det föreningen söker bidrag för ska fokusera på utveckling av den egna 
verksamheten. 
Utifrån det har avdelningens bedömning av ansökningarna grundats i huruvida de 
projekt det söks medel till kan förbättra och/eller öka föreningens verksamhet 
och/eller om de kan tänkas skapa tillväxt i föreningen. 
Avdelningen har också tagit hänsyn till prioritering av aktivitet/verksamhet för barn 
och ungdom.
I handläggningsprocessen har tf kultur- och fritidschef/fritidsutvecklare och 
kulturutvecklare ingått.

Hidinge-Lanna Byalag KUB 18-164
Föreningen ansöker om 24 000 kr för installation av bredband i föreningens lokal 
Lannamässen. Föreningens syfte med installationen är bland annat att kunna locka 
fler unga till olika verksamheter i Lannamässen, att vid möten och arrangemang 
kunna använda sig av rörliga bilder och att kunna arrangera data- och internetkurser 
för äldre. 
Bredbandsinstallationen skulle också kunna bidra till föreningens skötsel av lokalen 
eftersom man på distans kan sköta sådant som till exempel kontroll av värmesystem 
och dörrkoder för hyresgäster.

Motivering: föreningen tar ansvar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt utveckla 
sin verksamhet genom att bland annat öppna upp för fler grupper, öka möjligheterna 
för fler typer av arrangemang samt underlätta föreningens tillsyn av sin 
föreningslokal.

Lekebergs idrottsförening KUB 18-187
Ansökan inkom via mail 1 mars, som sedan kompletterades med en underskriven 
ansökan via post. Föreningen söker 30 000 kr för att rusta upp och optimera sina 
kioskytor på föreningens anläggning Vretalund. Syftet är att skapa en mer central och 
trevlig plats för barn, ungdomar och vuxna att umgås på under matcher och cuper. 
Projektet är ett led i att öka föreningskänslan och sammanföra människor i en trevlig 
miljö. 
Utöver de kostnader som redovisas i budgeten, 28 000 kr, kommer föreningen att ha 
ytterligare kostnader om 10 000 kr för ommålning av byggnader och plantering av 
buskar. Eftersom det bland annat innebär förändring av placering av byggnader har 
föreningen fått samtycke från grannarna till idrottsplatsen Vretalund samt ska ta 
kontakt med markägaren. Föreningen har dessutom kontaktat Sydnärkes 
byggförvaltning för att undersöka huruvida det krävs ett bygglov för denna 
förändring. 

Motivering: föreningen får genom detta projekt en möjlighet att utveckla sin 
anläggning och skapa en mer attraktiv utemiljö som bidrar till social gemenskap och i 
bästa fall ökar tryggheten utomhus på deras anläggning. Föreningen tar ansvar för att 
på så vis stärka föreningskänslan.
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Dnr: KUB 18-340

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 24 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för projekt Bredband till 
Lannamässen

2. beviljar bidrag om 30 000 kr till Lekebergs idrottsförening för projekt Mötesplats 
Vretalund. 28 000 kr för arbetet med Mötesplatsen och 2 000 kr till ommålning. 
Bidraget beviljas endast under förutsättning att föreningen, till Kultur- och 
fritidsavdelningen, kan uppvisa erforderliga tillstånd som eventuellt krävs i samband 
med projektet, till exempel bygglov. För ideella arbetstimmar lämnas inte bidrag.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolth KarlssonKarin AdolfssonEmma Godlund
Tf förvaltningschef Tf Kultur- och fritidschef/Fritidsutvecklare
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §32

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§32 - Beslut om utvecklingsbidrag 2018 (KUB 18-340)
Ärendebeskrivning
Den 1 mars var sista ansökningsdag 2018 för - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet 
i Lekebergs kommun.
Två ansökningar, om sammanlagt 54 000 kr, har inkommit från föreningslivet i Lekeberg.

Hidinge-Lanna Byalag ansöker om 24 000 kr för projekt Bredband till Lannamässen

Lekebergs idrottsförening ansöker om 30 000 kr för projekt Mötesplats Vretalund

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 24 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för projekt Bredband till 
Lannamässen

2. beviljar bidrag om 30 000 kr till Lekebergs idrottsförening för projekt Mötesplats 
Vretalund. 28 000 kr för arbetet med Mötesplatsen och 2 000 kr till ommålning. Bidraget 
beviljas endast under förutsättning att föreningen, till Kultur- och fritidsavdelningen, kan 
uppvisa erforderliga tillstånd som eventuellt krävs i samband med projektet, till exempel 
bygglov. För ideella arbetstimmar lämnas inte bidrag.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur 
kvarvarande medel för 2018 kan disponeras.
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 24 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för projekt Bredband till 
Lannamässen

2. beviljar bidrag om 30 000 kr till Lekebergs idrottsförening för projekt Mötesplats 
Vretalund. 28 000 kr för arbetet med Mötesplatsen och 2 000 kr till ommålning. Bidraget 
beviljas endast under förutsättning att föreningen, till Kultur- och fritidsavdelningen, kan 
uppvisa erforderliga tillstånd som eventuellt krävs i samband med projektet, till exempel 
bygglov. För ideella arbetstimmar lämnas inte bidrag.

3. ger förvaltningen i uppdrag att undersöka hur kvarvarande medel för 2018 kan disponeras.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-340-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-340-2)
 Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsbidrag 2018 - (KUB 18-340-3)
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Slutrapport – Utreda 
konstgräsplan
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KUB 17-495
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Dnr: KUB 17-495

   

Slutrapport – Utreda konstgräsplan

Ärendebeskrivning
Slutrapport av uppdrag att utreda behov, krav och förutsättningar för en 
konstgräsplan i Lekebergs kommun

1 Bakgrund
För ett par år sedan pågick en diskussion om en konstgräsplan i kommunen. 
Lekebergs IF, Fjugesta IF och Mullhyttans IF presenterade då en gemensam målbild 
och önskan om etablering av en syntetisk fotbollsplan i Fjugesta. 

I mars 2017 bjöd kultur- och fritidsavdelningen in till ett möte om konstgräsplan för 
att fånga upp var vi står i frågan. På mötet tillsattes en dialoggrupp med 
representanter från Lekebergs IF, Fjugesta IF, Mullhyttans IF, Örebro läns 
fotbollförbund och kultur- och fritidsavdelningen. En första träff i gruppen ägde rum 
före sommaren 2017. 

Under hösten 2017 har aktuella föreningar besvarat ett underlag som sedan 
sammanställts och som i januari 2018 återkopplats till föreningarna. 

2 Analys
2.1 Sammanställning

• Det är inte avgörande att det finns tak över konstgräsplanen

• Det är inte avgörande med uppvärmning 

• Det är inte avgörande var i kommunen en konstgräsplan placeras 

• Det är avgörande att det är en elvamannaplan

• Rimlig hyreskostnad per timme: 100-500kr 

• Antal lag per förening som skulle nyttja en konstgräsplan: 
Mullhyttans IF: 3 lag
Fjugesta IF: 6-7 lag
Lekebergs IF: 7 lag

• Månader per förening som konstgräsplanen skulle nyttjas:
Mullhyttans IF: februari-april
Fjugesta IF: december-maj
Lekebergs IF: oktober-november samt februari-april

Sida 48 av 195



Tjänsteskrivelse 2018-05-08 2 (4)

Dnr: KUB 17-495

• Totalt ca 80 flickor och ca 230 pojkar i kommunen skulle nyttja en 
konstgräsplan

En sammanställning har gjorts på beläggningsgraden, uträknat på bokningsbar tid 
och föreningarnas fiktiva bokningar: januari: 11 %, februari: 46 %, mars: 78 %, april: 
86 %, maj: 11 %, juni: 0 %, juli: 0 %, augusti: 0 %, september: 0 %, oktober: 25 %, 
november: 25 %, december: 11 %. Beläggningsgrad per år: 25 %. 

2.2 Folkhälsoperspektiv
Ur ett folkhälsoperspektiv finns fler positiva effekter av en konstgräsplan i 
kommunen. Det är en arena för fysisk aktivitet, där barn, unga och vuxna kan mötas 
för socialt samspel och interaktion. Det är dock av stor vikt att en konstgräsplan 
anläggs på en plats som upplevs som trygg och att planen, samt omgivningen är 
ordentligt belyst.

2.3 Miljöperspektiv
Naturvårdsverket fick ett uppdrag av regeringen att utreda källor till mikroplaster i 
miljön. I rapporten (2017) konstateras att den näst största identifierade källan till 
spridning av mikroplaster i miljön kommer från det granulatet som tillsätts till 
konstgräsplaner. 

Granulat är ett spillmaterial från återvunna bil- och maskindäck. Både nytillverkat och 
återvunnet granulat innehåller farliga tillsatsämnen. Granulat är det vanligaste 
förekommande fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner och stora mängder granulat 
hamnar varje år utanför konstgräsplanen och sprids ut i miljön genom dagvatten och 
reningsverk.

I Lekebergs kommuns miljöpolicy 2016-2021 framgår att kommunens övergripande 
ambition i ett längre perspektiv är:

• att minska den negativa klimatpåverkan 
• ett hållbart samhälle med ren luft, rent vatten, biologisk mångfald och ett 

sunt odlingsklimat
• att det hållbara samhället är en naturlig del i all verksamheten hos 

kommunen

Att anlägga en konstgräsplan i kommunen skulle öka den negativa klimatpåverkan 
samt motverka ambitionen för ett hållbart samhälle med rent vatten och biologisk 
mångfald. Den negativa miljöpåverkan orsakat av en konstgräsplan står i direkt 
motsats till kommunens miljöpolicy. 

Kontakt har tagits med Bo Wedlund, anläggningsutvecklare Svealand på Svenska 
Fotbollförbundet. Bo menar att, det viktigaste att tänka på vid planering och 
anläggning av konstgräsplaner ur ett miljöperspektiv, är att hanteringen av 
gummigranulatet går rätt till. Det vill säga att det finns ytor, exempelvis asfaltsytor, 
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runt om planen som granulatet kan skottas till vintertid, som sedan kan föras tillbaka 
till planen vid töväder. 

Som ovan angetts finns det negativa konsekvenser för miljön, men även fördelar kan 
ses då det skulle innebära att föreningar som i dag åker till andra kommuner för att 
träna på konstgräs kan träna i den egna kommunen, vilket ger miljövinster i form av 
mindre utsläpp av bilavgaser. 

2.4 Ekonomi
Att anlägga en konstgräsplan innebär en uppskattad kostnad på minst 5 miljoner 
kronor. Det ger en kapitalkostnad på ca 300 tkr om året. 

Det är flera faktorer som spelar in för att beräkna en uppskattad driftkostnad. En 
konstgräsplan kräver ett omfattande underhållsarbete för att uppnå en maximal 
livslängd och på så sätt ta hand om investeringen på bästa sätt. Ett material från 
Stockholmsstad har använts för att få en grov uppskattning av driftkostnad. 
Materialet visar att driftkostnad för en konstgräsplan är minst 180 tkr per år. 

I den ekonomiska situation som Kultur – och bildningsnämnden nu befinner sig i 
bedöms det inte rymmas inom den ekonomiska ramen.

2.5 Drift
En möjlig form för drift är att konstgräsplanen ägs av kommunen och drivs av en eller 
flera föreningar via skötselavtal. 

3 Slutsats
Efter sammanställning av möten och samverkan med föreningar i kommunen 
konstateras att en konstgräsplan i Lekebergs kommun skulle nyttjas ca 8 månader om 
året. Beläggningen under dessa månader är dessutom låg. Beläggningsgraden per år 
beräknas vara ca 25 %. 

En konstgräsplan har negativa konsekvenser för miljön, dock kan fördelar ses i form 
av mindre utsläpp av bilavgaser till följd av färre bilresor till andra kommuners 
konstgräsplaner.

Att anlägga och drifta en konstgräsplan bedöms i nuläget inte rymmas inom Kultur- 
och bildningsnämndens ekonomiska ram. 

Kultur- och fritidsavdelningens slutsats är att det i nuläget inte är aktuellt att anlägga 
en konstgräsplan i kommunen. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
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Emma Godlund
Tf Förvaltningschef Tf Kultur- och fritidschef/Fritidsutvecklare
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §33

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§33 - Slutrapport – Utreda konstgräsplan (KUB 17-495)
Ärendebeskrivning
Slutrapport av uppdrag att utreda behov, krav och förutsättningar för en konstgräsplan i 
Lekebergs kommun

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda konstgräsplan slutrapport - (KUB 17-495-6)
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Svar på motion angående MER-öppet bibliotek

Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs 
kommun överlämnades från Kommunfullmäktige till Kultur- och bildningsnämnden 
2017-03-07 . 
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få 
tillgång till bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. 
Tillgängligheten till lokalen ökar - besökarna kan komma när det passar dem.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som 
exempelvis larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också 
ekonomiska resurser för projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. 
meröppet funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten 
att i framtiden införa ett meröppet bibliotek. 

1 Analys
Motionen inkom 2016-11-28 till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kultur- och bildningsnämnden 
2017-03-07.

Nämnden uppdrog till förvaltningen 2017-03-23 att utreda möjligheterna till ett 
mer-öppet bibliotek. 

Ordförande i nämnden har tidigare initierat en diskussion om att införa mer-öppet i 
samband med ombyggnationen på biblioteket.

Utredning pågår och rapporter har lämnats löpande till Kultur- och 
bildningsnämnden.  

Mer-öppet bibliotek finns inte budgeterat i den pågående ombyggnationen på 
biblioteket. I samband med framtagning av ritningar för ombyggnationen har hänsyn 
tagits till ett eventuellt framtida införande av mer-öppet. 

2 Slutsats
Kultur- och bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen den 2017-03-23 att utreda 
möjligheterna kring mer-öppet bibliotek. Utredning pågår. 
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Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden 

1. antar förslag till yttrande på motionen
2. föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Jan-Åke Stolt Karlsson

Tf Förvaltningschef
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Yttrande gällande MER-öppet bibliotek
I november 2016 inkom socialdemokratiska gruppen med en motion för att öka 
öppettiderna på biblioteket med införandet av ett sk. ”meröppet bibliotek”. 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till Kultur- och bildningsnämnden för 
beredning.

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiva till motionärernas förslag om att 
införa ett meröppet bibliotek. Nämndens ordförande har redan innan motionen 
inkom bett förvaltningen undersöka konsekvenser kring införandet av ett 
”meröppet” system.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som 
exempelvis larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också 
ekonomiska resurser för projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. 
meröppet funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten 
att i framtiden införa ett meröppet bibliotek. 

Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att därmed anse 
motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 4Sida 61 av 195



Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§34 - Svar på motion angående MER-öppet bibliotek (KUB 17-
243)
Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs kommun 
överlämnades från Kommunfullmäktige till Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-07 . 
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till 
bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. Tillgängligheten till lokalen 
ökar - besökarna kan komma när det passar dem.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som 
exempelvis larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också ekonomiska 
resurser för projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. meröppet 
funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten att i framtiden 
införa ett meröppet bibliotek. 

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1. antar förslag till yttrande på motionen

2. föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1. antar förslag till yttrande på motionen

2. föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Motion från Socialdemokraterna gällande meröppet bibliotek - (KUB 17-243-9)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående meröppet bibliotek - (KUB 17-243-7)
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Justerare signatur

 Yttrande gällande meröppet - (KUB 17-243-8)

Expedieras till 
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 2018-04-19   

 

Stängning av biblioteket under ombyggnation juli 2018 
 

Vecka 27 Ombyggnad av etapp 1, avslutas. 

Vecka 28-31 (juli) byggsemester 

Vecka 32 Start etapp 2: den återstående del av biblioteket som används i dagsläget.  

Juni Personalen packar ner medierna som återstår i biblioteket; ca 18 300 böcker.  

Vecka 28-31 Inredning och medier flyttas till den färdigbyggda etapp 1. Då de flyttats 

över skall vi iordningställa möblering och medier samt ordna med tekniken, för att 

kunna öppna biblioteket. 

 

Förfrågan till Serviceenheten har gjorts om vaktmästarhjälp till detta.  

Eventuellt måste tjänsten köpas av flyttbolag. 

Beställning har gjorts till IT-enheten om teknikhjälp – tillgång till nätverk osv. 

Vecka 28-31 Hyllor och medier hämtas från nuvarande magasinering i Örebro, för 

förvaring i ett av rummen i etapp 2, i väntan på att hela bibliotekslokalen är färdig-

byggd.  

Under sommaren ska bibliotekspersonalen även få ut sin sommarsemester, enligt Se-

mesterlagen. Därför har biblioteket stängt under vecka 28-32. Övriga tider gäller 

sommartider, med begränsat utbud av medier.  

Från torsdag vecka 29 tom vecka 32 är endast 1 bibliotekspersonal i tjänst. 

Dialog pågår med Administrativa avdelningen om att kunna erbjuda en publik dator i 

Kommunhusets entré under stängningstiden. Syftet är att allmänheten ska kunna be-

tala räkningar, skriva ut biljetter osv. 

V. 24-27 28 29 30 31 32 33- 

Slut 
etapp 1 

Byggsem Byggsem Byggsem Byggsem Start 
Etapp 2 

 

Förbere-
delse och 
nedpack-
ning 

Flytt in-
redning, 
medier 

Iordning-
ställande, 
medier 
och teknik 

Iordning-
ställande 

Iordning-
ställande 

Iordning-
ställande 

Iordning-
ställande 

2 pers 2pers 2 pers/ 
1 fr. to 

1 pers 1 pers 1 pers 2 pers 

Sommar-
tider från 
11/6 

stängt stängt stängt stängt stängt Sommar-
tider till 
31/8 
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Tjänsteskrivelse – Tecknande av överenskommelse 
med organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet 
offentligt partnerskap.

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att teckna en 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån ett idéburet offentligt 
partnerskap, sk. IOP. En IOP innebär ett avtal mellan parter där en samhällsutmaning 
är utgångspunkten. Verksamheten ska ske på initiativ av den idéburna 
organisationen. 

Stiftelsen Nattvandrarna erbjuds att låna köksdelen vid lokalen Träffen som förvaltas 
av kultur- och bildningsförvaltningen och på så sätt sker ett utbyte.  Parterna ingår då 
ett partnerskap för samhällsutmaningen att skapa trygghet bland ungdomarna i 
Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Folkhälsoutskottet beslutade 161205 att uppdra åt kommundirektören att undersöka 
om kommunen kan hjälpa Nattvandrarna i deras sökande av lokal. I augusti 2017 fick 
kultur- och fritidschefen ansvar för handläggningen av ärendet. 

Nattvandrarna lånar idag lokal av ABF nära torget i Fjugesta (där även S huserar) men 
de söker en partipolitiskt obunden lokal. Nattvandrarna som är en stiftelse är 
beroende av att söka bidrag hos kommunen för att finansiera hyra.

Lokalen som Nattvandrarna söker ska inrymma möjligheter att förvara kläder, koka 
kaffe, kylskåp och tillgång till toalett och kommer användas framför allt under 
fredags- och lördagskvällar.

2 Slutsats
Då Kultur- och bildningsförvaltningen förvaltar Träffens lokaler inkl. köket föreslås 
kökslokalen användas som lokal åt Nattvandrarna, då den idag står tom. Varken 
fastighetsägaren LeKo och Miljöförvaltningen har uppgett några hinder för detta. 

Nattvandrarnas verksamhet är viktig för tryggheten bland ungdomarna. Där ligger 
samhällsutmaningen att arbeta vidare utifrån i ett idéburet offentligt partnerskap. 

Sida 67 av 195



Tjänsteskrivelse 2018-05-08 2 (2)

Dnr: KUB 18-16

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. uppdrar till förvaltningen att ta fram en överenskommelse med 
organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap,

2. delegerar till arbetsutskottet att godkänna överenskommelsen och 
3. delegerar till ordförande att underteckna godkänd överenskommelse

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan –Åke Stolt KarlssonLinda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §68

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§68 - Lokal åt Anonyma Alkoholister och Nattvandrarna (KS 16-
705)
Ärendebeskrivning
I Folkhälsoutskottet beslutades 161205 att uppdra till kommundirektören att kontakta 
Anonyma Alkoholister och Nattvandrarna för att undersöka om kommunen kan hjälpa till i 
deras sökande av lokal.
Kommundirektören uppdrog åt kultur- och fritidschefen i augusti 2017 att svara för 
handläggningen av ärendet med tilläggsfrågor om hur organisationerna kan finansiera 
eventuell hyra och om de kan söka kommunalt bidrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att teckna överenskommelse med 
organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom att kultur- och 
bildningsnämnden tecknar överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån 
idéburet offentligt partnerskap.

Propositionsordning

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom att kultur- och bildningsnämnden tecknar 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap, 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) 
yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att kultur- och bildningsnämnden tecknar 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att kultur- och bildningsnämnden tecknar 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-705-2)
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Justerare signatur

 §22 FHU Förfrågan från Anonyma Alkoholister samt Nattvandrarna om föreningslokal - (KS 
16-705-1)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §37

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§37 - Tecknande av överenskommelse med organisationen 
Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap. (KUB 18-
16)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att teckna en 
överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån ett idéburet offentligt 
partnerskap, sk. IOP. En IOP innebär ett avtal mellan parter där en samhällsutmaning är 
utgångspunkten. Verksamheten ska ske på initiativ av den idéburna organisationen. 

Stiftelsen Nattvandrarna erbjuds att låna köksdelen vid lokalen Träffen som förvaltas av 
kultur- och bildningsförvaltningen och på så sätt sker ett utbyte. Parterna ingår då ett 
partnerskap för samhällsutmaningen att skapa trygghet bland ungdomarna i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. uppdrar till förvaltningen att ta fram en överenskommelse med organisationen 
Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap,

2.delegerar till arbetsutskottet att godkänna överenskommelsen och

3.delegerar till ordförande att underteckna godkänd överenskommelse

 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. uppdrar till förvaltningen att ta fram en överenskommelse med organisationen 
Nattvandrarna utifrån idéburet offentligt partnerskap,

2. delegerar till arbetsutskottet att godkänna överenskommelsen och

3. delegerar till ordförande att underteckna godkänd överenskommelse
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

 

 

 

Beslutsunderlag
 §68 KS Lokal åt Anonyma Alkoholister och Nattvandrarna - (KUB 18-16-5)
 Tjänstskrivelse - Uppdrag att teckna avtal gällande lokal åt Nattvandrarna - (KUB 18-16-7)
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Inriktningsförklaring för 
grundskoleverksamheten i 

Fjugesta

14

KUB 18-388
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Styrgrupp
För större kommunala byggprojekt
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Inventering av 
förskole- och 
skollokaler
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jämförelse förskolelokaler
Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal avd. 
(st)

Antal barn (st)
Schablon 18 barn/avd.

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 kvm/barn

kr/barn

Lär-kan 1851 917 4 72 2 019 13 25 708

Sörgården 1300 525 3 54 2 476 10 24 074

Norrgården 1206 507 3 54 2 379 9 22 333

Äppelgården 279 438    637

Tulpanen fsk 413 368 1 122

Skattkistan x x 2 36

Växthuset Berga 1149 516 3 54 2 227 10 21 278

Äventyret 1247 605 3 54 2 061 11 23 093

Tummeliten 389 551 3 54   706 10   7 203

Gunghästen 185 225 1 18   822 13 10 278

Mullhyttans förskola 921 1024 93   899 11   9 903
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jämförelse skollokaler
Årshyra (tkr) Yta (kvm) Antal barn (st) kr/kvm kvm/barn

ref. 10-15 kvm/barn
kr/barn

Mullhyttans skola 1130 2255 122 501 19 9 262

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1496 2273 258 658 9 5 798

Tulpanen 1083 1905 569

Tulpanen fsk 413 368 1122

Lekebergsskolan 7259 10528 412 689 26 17 619

Lekebergsskolan bollhall 763 2120 360

Lekebergsskolan 4-6 1176 2984 394

Lekebergsskolan 7-9 3997 4624 864

Lekebergsskolan centralkök 1055 650 1623

Lekebergsskolan fritids 268 150 1785
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Befolkningsprognos
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Historisk befolkningsutveckling
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Åldersfördelning
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Antal barn
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

KUB
1-åringar 2-åringar 3-åringar 4-åringar 5-åringar Summa

F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M Tot.

2017 49 35 18 51 37 23 57 48 20 54 37 17 49 32 15 260 189 93 542

2018 55 43 22 52 37 19 54 39 24 59 48 20 55 38 18 275 205 103 583

2019 52 42 20 58 45 22 55 39 19 56 38 24 60 48 21 281 212 106 599

2020 53 42 20 55 43 20 60 47 23 57 38 20 56 39 24 281 209 107 597

2021 54 43 20 56 44 20 57 45 21 62 46 23 57 39 20 286 217 104 607

2022 55 44 20 57 45 20 58 45 21 59 44 21 62 46 24 291 224 106 621

2023 55 44 20 57 45 20 59 46 21 60 44 21 59 44 22 290 223 104 617

2024 56 44 20 58 45 20 60 46 21 61 45 21 60 45 22 295 225 104 624

2025 56 44 20 58 45 20 60 46 21 61 45 22 61 45 22 296 225 105 626

2030 54 43 20 57 45 20 60 46 21 61 45 21 62 46 22 294 225 104 623

Förskola (barn 1-5år)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Slutsatser förskola
• Stor ökning av antal förskolebarn de närmsta två åren

• Fjugesta +21 barn
• Hidige/Lanna +23 barn
• Mullhyttan +13 barn

• Små förändringar efter 2022
• Inom prognosperioden (t.o.m. 2030) ökar antalet förskolebarn 

främst i Hiding/Lanna och Fjugesta.
• Fjugesta +34 barn cirka 2avd.
• Hidinge/Lanna +36 barn cirka 2avd.
• Mullhyttan +11 barn

• Ökningen av antalet barn innebär att antalet barn per avd. i 
Hidinge/Lanna ökar med 3,6 barn och i Fjugesta med 2,8 barn. 
Givet dagens gruppstorlekar behövs lokaler för ytterligare 3 avd. 
inom de närmsta 2 åren. 

Sida 87 av 195



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

KUB

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M Tot.

2017 56/59 47/49 23/22 79/82 35/40 23/17 50/59 40/35 19/10 59/60 37/41 23/23 244/260 159/165 88/72 491/495

126/130 (132) 137/139 (141) 109/104 (106) 119/124 (128) 491/497 (507) diff. 3%

2018 49 33 15 57 47 22 80 36 24 50 40 19 236 156 80 472

2019 54 39 17 50 34 15 59 48 23 79 37 24 242 158 79 479

2020 59 48 20 55 39 17 51 34 16 59 48 23 224 169 76 469

2021 56 40 24 60 47 20 57 39 19 52 35 16 225 161 79 465

2022 57 40 20 57 40 24 61 48 22 57 39 18 232 167 84 483

2023 61 46 23 57 39 20 58 40 25 61 48 21 237 173 89 499

2024 58 44 21 62 46 23 59 40 21 58 40 24 237 170 89 496

2025 59 45 22 59 44 21 63 46 24 59 40 21 240 175 88 503

2030 61 46 22 61 46 22 63 46 23 62 46 22 247 184 89 520

Skola f-3(barn 6-9år)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

KUB

10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M Tot.

2017 49/48 27/24 24/21 49/51 25/22 18/18 51/51 30/22 15/11 149/147 82/68 57/50 288/268

100/93 (98) 92/91 (94) 96/84 (95) 288/268 (287) diff. <1%

2018 59 37 23 51 26 25 49 25 18 159 88 66 313

2019 50 41 19 60 36 23 50 26 24 160 103 66 329

2020 78 37 24 51 39 20 59 35 23 188 111 67 366

2021 59 48 23 79 36 24 51 38 19 189 122 66 377

2022 51 35 16 60 45 24 77 35 24 188 116 64 368

2023 57 40 18 53 34 17 59 45 24 169 119 59 347

2024 61 48 21 58 38 19 52 33 17 171 119 57 347

2025 58 41 24 62 46 22 57 37 19 177 124 65 366

2030 61 45 22 61 43 23 60 42 22 182 130 67 379

Skola 4-6(barn 10-12år)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

KUB

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

F H/L M F H/L M F H/L M F H/L M Tot.

2017 46 17 19 54 25 19 56 27 11 156 69 49 274

82/72 (75) 98/93 (102) 94/95 (108) 274/260 (285) diff. 4%

2018 52 31 16 46 17 20 54 24 18 152 72 54 278

2019 50 26 18 51 30 16 45 17 19 146 73 53 272

2020 52 28 24 50 25 19 51 30 16 153 83 59 295

2021 60 37 23 51 27 25 49 25 18 160 89 66 315

2022 52 40 19 59 36 24 50 27 24 161 103 67 331

2023 77 37 24 51 38 20 59 35 23 187 110 67 364

2024 60 46 24 76 36 25 51 38 20 187 120 69 376

2025 53 35 17 59 44 24 74 35 24 186 114 65 365

2030 63 45 24 58 38 22 57 38 24 178 121 70 369

Skola 7-9(barn 13-15år)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Slutsatser skola
• Stor årskull födda 2010 i Fjugesta.
• Modest ökning av antal barn (29st) i f-3 under prognosperioden, 

geografiskt är ökningen koncentrerad (86%) till Hidinge/Lanna. 
• Åk 4-6 ökar totalt med 91 barn under prognosperioden, 53% dvs 

48st i Hidinge/Lanna
• Redan de närmsta fyra åren ökar antalet barn i åk 4-6 med 89st

• Fjugesta 40 barn
• Hidinge/Lanna  40 barn
• Mullhyttan 10 barn

• I åk 7-9 sker en ökning med 95 barn under prognosperioden var 
av drygt hälften kommer från Hidinge/Lanna.

• Ökningen av antalet barn i åk 7-9 är koncentrerade till åren 
2020-2023
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lekebergsskolan f-9
• Samla grundskolan i Fjugesta vid Lekbergsskolan

• År 2020 ska investeringen börja synas i driftsbudgeten

• Budget 130 miljoner
• Utöver f-9 Lekebergsskolan
• Kök för äldrematen
• Läktare i bollhallen vid Lekebergsskolan
• Ytterligare platser för SÄBO
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lekebergsskolan f-9
• År 2030 finns behov av plats för 830 elever (f-3 260, 4-6 185, 7-9 

385) i grundskolan i Fjugesta.

• 15 kvm/barn innebär en yta på 12 450 kvm.

• Idag är kontraktsytan 10 528 kvm (8 408 kvm utan bollhallen) 
vilket med 830 elever är 13 kvm/barn (10 kvm/barn).

Sida 93 av 195



2018-02-27 1 (1)

Tjänsteanteckning - Styrgruppsmöte 22 januari 2018

Närvarande: Wendla Thorstensson, Martin Willén, Anna Bilock, Anna Gunnarsson, 
Anna Windal, Anna Nilsson, Anneli Carlsson, Sören Skårsjö, Henrik Hult, Astrid 
Söderquist, Håkan Söderman, Berth Falk, Anette Bergdahl

22 januari 2018, Multen. 

1. Planen är att byggnationen ska stå klar 2020. 130 miljoner är avsatta. 
2. Sören Skårsjö redogör LEBO/LEKO:s syn på byggnationen
3. Anna Windal presenterar sig. Det är Anna som kommer att jobba bland annat 

med detta projekt. Anna har inventerat alla våra lokaler som vi hyr och som 
vi har denna vecka. 

4. De gamla ritningarna som finns ska Sören gå igenom tillsammans med Anna 
Windal.

Beslut
1. Inriktningen är att en utbyggnation av F-9 Lekebersskolan ska ske. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda vad Tulpanens lokaler kan 

användas till.
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Tjänsteanteckningar - Styrgruppsmöte 27 februari 
2018

Närvarande: Wendla Thorstensson, Martin Willén, Anna Bilock, Anna Gunnarsson, 
Anna Windal, Anna Nilsson, Sören Skårsjö, Henrik Hult, Astrid Söderquist, Håkan 
Söderman, Berth Falk, Anette Bergdahl, Jan-Åke Stolt Karlsson.

Kl. 13.00 – 14.00

1. Anna Windal redogör för jämförelser skollokaler och befolkningsprognos för 
kommunen. 

Beslut

Tidsplan för styrgruppen under 2018:

Maj – statusrapport av projekt f-9-skola i Fjugesta

Augusti – statusrapport av projekt f-9-skola i Fjugesta samt beslutsunderlag till 
KUB/KS/KF för investering (KUB augusti och KSAU, KS samt KF i september)

November – statusrapport av projekt f-9-Skola i Fjugesta samt studie av framtida 
användning Tulpanen. 
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Anna Windal (Lokalansvarig)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §40

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§40 - Inriktningsförklaring för grundskoleverksamheten i 
Fjugesta (KUB 18-388)
Ärendebeskrivning

Lokalansvarig Anna Windal presenterar.

Arbetsutskottet behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att Kultur- och bildningsnämnden 1. tar ett inriktningsbeslut att 
samla grundskoleverksamhet i Fjugesta till området vid nuvarande Lekebergsskolan, 2. ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för förskoleverksamhet 
i Fjugesta, samt övriga skolformer (gym, vux, SFI och introduktionsprogrammet), 3. ger 
förvaltningen i uppdrag att se över framtida användning av Tulpanens skola.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. tar ett inriktningsbeslut att samla grundskoleverksamhet i Fjugesta till området vid 
nuvarande Lekebergsskolan,

2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för 
förskoleverksamhet i Fjugesta, samt övriga skolformer (gym, vux, SFI och 
introduktionsprogrammet)

3. ger förvaltningen i uppdrag att se över framtida användning av Tulpanens skola.

 

Beslutsunderlag
 Lokaler för förskola, skola _ styrgrupp_februari - (58040)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-388-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-388-2)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur
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Dataskyddsombud

15

KUB 18-113
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 1 (2)

Dnr: KUB 18-113

   

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection 
regulation) GDPR, i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och 
regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun är räknas varje nämnd som 
personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver 
därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen.

1 Bakgrund
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas 
dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data Protection Regulation 2016/679) 
och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Detta nya regelverk innehåller 
flera förändringar och ställer högre krav en den nuvarande lagstiftningen, därav 
behöver Lekebergs kommun förbereda organisationen för att uppfylla de nya 
lagstadgade kraven.

De personuppgiftsansvariga nämnderna inom kommunen har att utse ett 
dataskyddsombud. Som personuppgiftsansvarig ansvarar nämnden för att ombudet 
får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt 
uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att 
delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta 
förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
det att Cecilia Lindström, arkivarie på den gemensamma arkivenheten i Lekeberg, 
Askersund och Laxå kommun, utses till dataskyddsombud.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 2 (2)

Dnr: KUB 18-113

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden utser, arkivarie Cecilia Lindström, till 
dataskyddsombud.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt KarlssonLinda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§41 - Dataskyddsombud (KUB 18-113)
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection regulation) 
GDPR, i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla personuppgiftsansvariga 
offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I 
en kommun är räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också 
bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser, arkivarie Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser, arkivarie Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud - (KUB 18-113-1)
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Val av ny ersättare till 
kommunala 

tillgänglighetsrådet

16

KUB 18-273
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 1 (1)

Dnr: KUB 18-273

   

Tjänsteskrivelse – Val av ny ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet

Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett remiss- och referensorgan för 
tillgänglighetsfrågor. Rådet ska verka för att deras frågor beaktas i nämnder och 
förvaltningar som exempelvis vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre 
och inre miljö. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Från kultur- och bildningsnämnden utses för varje mandatperiod en ledamot och en 
ersättare. Då tidigare ersättare Michael Larsson (S) avsagt sig sitt politiska uppdrag 
som ledamot i kultur- och bildningsnämnden behöver nämnden utse en ny ersättare.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner Michael Larssons (S) avsägelse
2. utser x till ersättare I Kommunala tillgänglighetsrådet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt Karlsson Linda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §42

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§42 - Val av ny ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet (KUB 
18-273)
Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett remiss- och referensorgan för tillgänglighetsfrågor. 
Rådet ska verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar som exempelvis vid 
om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet sammanträder fyra 
gånger per år. 

Från kultur- och bildningsnämnden utses för varje mandatperiod en ledamot och en ersättare. 
Då tidigare ersättare Michael Larsson (S) avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i 
kultur- och bildningsnämnden behöver nämnden utse en ny ersättare.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner Michael Larssons (S) avsägelse
2. utser x till ersättare I Kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-273-1)
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet - (KUB 18-273-2)
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Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden för 2018. 

Respektive nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen 
visar vilka områden och risker som ska omfattas av granskningen under en viss 
period. I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska 
utföras, vem som är ansvarig, metod och frekvens.

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

1 Bakgrund
Den interna kontrollen anges i KL 6 kap § 6. I och med den interna kontrollen 
kontrolleras att nämndernas verksamhet utförs på ett tillfredsställande sätt. Genom 
att ringa in möjliga risker i verksamheten, hur stor sannolikhet det är att risken faller 
ut och vilka konsekvenser det skulle kunna få i verksamheten kan riskerna också 
minimeras. Genom att följa upp de möjliga riskerna och vid behov planera in åtgärder 
kan riskmoment förebyggas som skulle kunna innebära risker i verksamheten.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
Jan-Åke Stolt KarlssonLinda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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1 Lekebergs internkontrollarbete
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd.

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

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla.

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
 Till vem uppföljningen ska rapporteras.
 När rapportering ska ske.
 Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen.
 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

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

1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg4

4 5

3

3 1 2

6 7

8

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)
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7
Kritisk

1
Medium Totalt: 8

Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12Administration 

2 Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

3 Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag.

3. Möjlig 3. Kännbar 9Ekonomi 

4 Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag.

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Personal 5 Ökad oro och stress i verksamheterna på 
grund av budgetförutsättningarna 2018.

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

6 Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar 
för fristående förskola enligt lag.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

7 Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Verksamhetsspecifik 

8 På grund av lägre personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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2 Intern kontrollplan

2.1 Administration

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Nämndens beslut 
genomförs/verkställs inte.

Uppföljning av 
verkställighet av politiskt 
fattade beslut.

Utredningssekreterare Sammanställning av 
politiskt fattade beslut och 
verkställighet.

2 ggr/år

Nämnden vet inte vad som 
beslutats på delegation.

Stickprov av 
delegationspunkter.

Utredningssekreterare Stickprov av slumpvis 
utvalda 
delegationspunkter.

2 ggr/år

2.2 Ekonomi

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Att förvaltningen går miste 
om statliga bidrag.

Omvärldsbevakning av 
möjliga bidrag.

Chef för KUBs 
administration

Sammanställning av bidrag 
att söka.

1 ggr/år

Att förvaltningen inte 
återsöker beviljade bidrag.

Uppföljning av sökta 
bidrag.

Chef för KUBs 
administration

Kontroll att beviljade 
bidrag 
återsökts/rekvirerats.

2 ggr/år.

2.3 Personal

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Ökad oro och stress i 
verksamheterna på grund 
av 
budgetförutsättningarna 
2018.

Uppföljning av personalens 
hälsa.

Förvaltningschef Uppföljning av 
sjukfrånvaro, 
medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal och 

2 ggr
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Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens
andra personalsamtal som 
t.ex. avgångssamtal.

2.4 Verksamhetsspecifik

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Att nämnden inte uppfyller 
tillsynsansvar för 
fristående förskola enligt 
lag.

Tillsyn genomförs. Förvaltningschef Verksamhetsbesök med 
färdiga kontrollfrågor som 
sammanställs och återförs 
till verksamheten för ev. 
åtgärd.

1 ggr/år

Den kommunala 
biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte.

Uppföljning av 
biblioteksplanens åtgärder.

Kultur- och fritidschef Sammanställning av 
genomförda 
åtgärder/insatser.

1 ggr.

På grund av lägre 
personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, 
skola och pedagogisk 
omsorg målen i 
läroplanerna.

Uppföljning av 
måluppfyllelse.

Förvaltningschef Resultaten mäts mot 
uppsatta mål. Tillgänglig 
statlig statistik används 
som referensunderlag.

2 ggr/år
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§43 - Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018 
(KUB 18-44)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en intern kontrollplan för kultur- och 
bildningsnämnden för 2018.

Respektive nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Den interna kontrollplanen visar vilka områden 
och risker som ska omfattas av granskningen under en viss period. I kontrollplanen finns 
också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, vem som är ansvarig, metod och 
frekvens.

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

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018 - (KUB 18-44-6)
 Intern kontrollplan 2018 (Kultur- och bildning) - (KUB 18-44-7)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-09 1 (2)

Dnr: KUB 18-44

   

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av intern kontrollplan 
för perioden januari – april 2018

Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göra kontinuerligt under året. Första 
uppföljningen görs i och med prognos 1 i maj. 
De tre moment som följts under perioden januari till april är stickprov av 
delegationspunkter, omvärldsbevakning av möjliga bidrag samt uppföljning av sökta 
bidrag. Uppföljningen visar att inga avvikelser finns gällande bidragsmomenten men 
att stickprovet gällande delegationsbeslut visar på mindre avvikelser. För det 
sistnämnda momentet finns planerade åtgärder.

1 Bakgrund
De kontrollmoment som i den interna kontrollplanen ska följas upp för perioden 
januari till och med april är följande:

- Stickprov av delegationspunkter.
- Omvärldsbevakning av möjliga bidrag
- Uppföljning av sökta bidrag

2 Slutsats
2.1 Delegationsbeslut
Uppföljningen visar att gällande stickprov av delegationspunkter har tre 
slumpmässigt utvalda avtal som registrerats för perioden 180101-180423 granskats. 
Stickprovet visar att två av tre avtal saknar registrerat delegationsbeslut. Planerade 
åtgärder är att genom riktade informationsinsatser informerad samtliga handläggare 
om delegationsordningen samt hur och varför samtliga delegationsbeslut ska 
anmälas till nämnden.  

2.2 Omvärldsbevakning av möjliga bidrag
Trots underbemanning är bedömningen att förvaltningen hunnit med att söka de 
bidrag som kunnat sökas från Skolverket. Bidrag som sökts: Läxhjälp huvudmän, 
Kvalitetssäkrade åtgärder, Högskolestudier specialpedagog, Introduktionsprogram, 
Lovskola, Elevhälsa, Samordnare nyanlända. Eftersom inga avvikelser har upptäckts 
har inga korrigerande åtgärder planerats.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-09 2 (2)

Dnr: KUB 18-44

2.3 Uppföljning av sökta bidrag
Kontrollen visar att de bidrag som kunnat sökas (se ovan) hade sökts och beslutats 
utifrån att korrekta ansökningar som lämnats in av förvaltningen. Eftersom inga 
avvikelser har upptäckts har inga korrigerande åtgärder planerats. Ny uppföljning av 
punkten sker 2018-12-31.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för perioden januari till april 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt KarlssonLinda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder (Kultur- och bildningsnämnden)
Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig funktion Resultat av

kontroll
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar Ansvarig

för
uppföljning

Åtgärd Beskrivning av
åtgärd

Start-/
Slutdatum

Kommentar Ansvarig
för
åtgärd

Sammanställning
av politiskt fattade
beslut - Tillfälle 1.

Ej
påbörjad

2018-07-31 Linda
Kirrander

Nämndens beslut
genomförs/verkställs
inte.

Uppföljning av
verkställighet av
politiskt fattade
beslut.

Sammanställning
av politiskt fattade
beslut och
verkställighet.

Utredningssekreterare

Sammanställning
av politiskt fattade
beslut - Tillfälle 2

Ej
påbörjad

2018-12-31 Linda
Kirrander

Stickprov - Tillfälle
1

Mindre
avvikelser

2018-04-30 Linda
Kirrander

Stickprov - Tillfälle
1

Ej
påbörjad

2018-10-31 Linda
Kirrander

Nämnden vet inte vad
som beslutats på
delegation.

Stickprov av
delegationspunkter.

Stickprov av
slumpvis utvalda
delegationspunkter.

Utredningssekreterare Stickprov har gjorts för
punkt 7 i
delegationsordningen
som gäller "Rätt att
ingå avtal som inte är
av principiell betydelse
eller i övrigt av större
vikt och som avser den
löpande verksamheten
hos kultur- och
bildningsförvaltningen"
samt punkt 8 i
delegationsordningen
"Teckna avtal med
aktörer för
kulturarrangemang i
förskola och skola"
för perioden
180101-180423.

Gällande registrerde
avtal för den angivna
perioden valdes
slumpmässigt

KUB 18-187
(Nyttjanderättsavtal
(markupplåtelse) för
mountainbike-led
Lekeberg 1:1), KUB
18-58 (Konsultavtal
gällande Konsulttjänst
för utveckling av
skolskjutsverksamheten
Lekeberg kommun) och
KUB 18- 215
(Programvatal för
skolteaterproduktion)

Stickproverna visar att
det för två av tre avtal
inte finns något
delegationsbeslut
registrerat.

Information om
delegationsordning

Information till
handläggare inom
förvaltningen kring
delegationsordningen
och vilken av att
anmäla upp de beslut
som fattats på
delegation samt hur
man skriver
delegationsbeslut.

2018-05-01
2018-10-31

Att förvaltningen går
miste om statliga
bidrag.

Omvärldsbevakning
av möjliga bidrag.

Sammanställning
av bidrag att söka.

Chef för KUBs
administration

Sammanställning
av
omvärldsbevakning.

Inga
avvikelser

2018-04-30 Trots
underbemanning är
bedömningen att
förvaltningen hunnit
med att söka de
bidrag som kunnat
sökas från
Skolverket. Det är
Tomas Andersson
som varit den från
ledningsgruppen som
haft extra fokus på
bidragsområdet. Här
får förvaltningen
också bra stöd från
förvaltningsekonom
Sandra Magnusson.
Bidrag som sökts och
eller återrapporterats:
Läxhjälp huvudmän,
Kvalitetssäkrade
åtgärder,
Högskolestudier
specialpedagog,
Introduktionsprogram,
Lovskola, Elevhälsa,
Samordnare
nyanlända.

Jan-Åke Stolt
Karlsson

Kontroll att
beviljade bidrag
rekvirerats - Tillfälle
1.

Inga
avvikelser

2018-04-30 2018-05-06
genomförde Jan-Åke
Stolt Karlsson en
kontroll på
Skolverkets hemsida
att de bidrag som
kunnat sökas (se
övan) hade sökts och
beslutats utifrån att
korrekta ansökningar
lämnats in av
förvaltningen.

Jan-Åke Stolt
Karlsson

Att förvaltningen inte
återsöker beviljade
bidrag.

Uppföljning av sökta
bidrag.

Kontroll att
beviljade bidrag
återsökts/
rekvirerats.

Chef för KUBs
administration

Kontroll att
beviljade bidrag
rekvirerats - Tillfälle
2.

Ej
påbörjad

2018-12-31 Tomas
Andersson1

Uppföljning av
arbetsmiljö - Tillfälle
1.

Ej
påbörjad

2018-07-31 Jan-Åke Stolt
Karlsson

Ökad oro och stress i
verksamheterna på
grund av
budgetförutsättningarna
2018.

Uppföljning av
personalens hälsa.

Uppföljning av
sjukfrånvaro,
medarbetarenkät
och
utvecklingssamtal
och andra
personalsamtal
som t.ex.
avgångssamtal.

Förvaltningschef

Uppföljning av
arbetsmiljö - Tillfälle
2.

Ej
påbörjad

2018-12-31 Jan-Åke Stolt
Karlsson

Att nämnden inte
uppfyller tillsynsansvar
för fristående förskola
enligt lag.

Tillsyn genomförs. Verksamhetsbesök
med färdiga
kontrollfrågor som
sammanställs och
återförs till
verksamheten för
ev. åtgärd.

Förvaltningschef Resultat av tillsyn. Ej
påbörjad

2018-07-31 Jan-Åke Stolt
Karlsson

Den kommunala
biblioteksplanen
genomförs/verkställs
inte.

Uppföljning av
biblioteksplanens
åtgärder.

Sammanställning
av genomförda
åtgärder/insatser.

Kultur- och fritidschef Sammanställning
av
biblioteksplanens
åtgärder.

Ej
påbörjad

2018-12-31 Jan-Åke Stolt
Karlsson

Sammanställning
och analys - Tillfälle
1.

Ej
påbörjad

2018-07-31 Jan-Åke Stolt
Karlsson

På grund av lägre
personaltäthet når inte
barn/elever i förskola,
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måluppfyllelse.

Resultaten mäts
mot uppsatta mål.
Tillgänglig statlig
statistik används
som
referensunderlag.

Förvaltningschef
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av analys - Tillfälle
1
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Tjänsteskrivelse – Sydnärke ungdomsråd

Ärendebeskrivning
Under 2017 har en plattform för dialog mellan politiker och unga skapats genom 
Sydnärke ungdomsråd där i dagsläget kommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund 
ingår.  Representanter från elevråd på högstadier och gymnasium samt beslutsfattare 
(politiker och tjänstepersoner) från deltagande kommuner utgör Sydnärke 
ungdomsråd. Under 2017 genomfördes fyra dialogmöten där aktuella frågor 
diskuterades samt en elevriksdag i slutet av året. Både unga och beslutsfattare i 
deltagande kommuner är överens om att de vill fortsätta arbetet med 
ungdomsrådet, med förhoppning att även inkludera unga och beslutsfattare från 
Kumla och Lekeberg.

1 Bakgrund
Utifrån ett tidigare projekt inom ungdomspolitiken år 2015 togs ett initiativ av 
Sydnärkes utbildningsförbund att starta ett gemensamt ungdomsråd. Det grundade 
sig i en önskan från politiker om att skapa permanenta strukturer för att säkerställa 
en kontinuerlig dialog med kommunernas unga, samtidigt som det framkom 
önskemål från unga om att skapa ett forum för möten mellan unga och 
beslutsfattare. Initiativet är även grundat på det ungdomspolitiska målet att; Alla 
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen.

Huvudsyftet med ungdomsrådet är därför att öka ungas inflytande och intresse för 
politiska frågor för högstadie- och gymnasieelever. Den geografiska avgränsningen 
för Sydnärke ungdomsråd möjliggör deltagande för representanter från högstadie- 
och gymnasieskolor geografiskt placerade i de kommuner som är anslutna till 
ungdomsrådet inom Sydnärke. De elever som går på gymnasium utanför Sydnärke 
bokförda i deltagande kommuner kan inte inkluderas då rådighet över verksamheter 
i de geografiska områdena saknas. Alléskolan är representerad och genom det tillförs 
gymnasieperspektivet till de frågor som lyfts på dialogmöten och elevriksdag. 

Via ungdomsrådet har erfarenhetsutbyten över kommungränserna mellan unga och 
beslutsfattare ägt rum och de lokala arbetsformerna för delaktighet har utvecklas.  
Detta har gett en inblick och kunskap i hur olika det kan fungera på skolor och i 
närliggande kommuner, samt gett både kunskap och styrka att ta tag i vissa frågor 
som upplevs problematiska och där man fått se exempel på hur de kan lösas eller 
förbättras. För slutrapport 2017 se bilaga 1.

Metoden för att skapa en plattform där unga och beslutsfattare kan mötas byggde på 
delaktighetsmodellen, ett arbetssätt där jämlik dialog är i fokus. 
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Preliminärt program 2018-19 (revideras av ungdomsrådet)

Aktivitet Tid
Dialogmöte 1 Maj
Dialogmöte 2 September
Styrgruppsmöte Augusti/september
Dialogmöte 3 November
Styrgruppsmöte November
Elevriksdag December
Utvärdering via enkät December-januari 2019
Sammanställning utvärdering och slutrapport 2018 Januari-februari 2019
Slutmöte med styrgrupp och Redovisning av resultat 2018 Februari/Mars 2019

1.1 Genomsyrande perspektiv
Sydnärke ungdomsråd utgår från ett ungdoms-, jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Deltagande kommuner bidrar med 10 000 kronor per år, vilket täcker kostnader 
kopplade till dialogmöten och elevriksdag, t.ex. förtäring, transport, lokaler och 
eventuella externa föreläsare. Sydnärke folkhälsoteam samordnar ungdomsrådets 
aktiviteter och ekonomi.  

Total kostnad för Sydnärke ungdomsråd 2017: 40 945 kr (ex. personalkostnader för 
samordnarfunktion). För detaljerad budgetredovisning se bilaga 2.  

Vidare ingår det att möjliggöra deltagande för utsedda representanter från 
Lekebergsskolans elevråd åk 7-9. En politisk representant från Kultur- och 
bildningsnämnden bör utses för att delta. Även tjänstepersoner från organisationen 
kan inbjudas att delta som sakkunniga utifrån sina expertisområden. 
Representanterna är förväntade att delta i fyra dialogmöten, vardera beräknade till 
en halvdag samt i elevriksdagen som är beräknad till en heldag (enligt preliminärt 
program). I tillägg bör den politiska representanten från Lekeberg Kommun ingå i 
Sydnärke ungdomsråds styrgrupp som träffas tre till fyra gånger per år i två timmar 
vardera. 

2 Slutsats
Genom att ingå i Sydnärke ungdomsråd kan Lekebergs kommun främja ungas 
delaktighet och inflytande samt skapa en strukturerad dialog mellan beslutsfattare 
och unga genom den redan befintliga plattformen. Deltagandet möjliggör även för 
erfarenhetsutbyten kommuner emellan samt till att öka ungas förståelse och intresse 
för politiska processer.  
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. beslutar att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
2. avsätter resurser enligt förslag för att ingå i Sydnärke ungdomsråd, 
3. utser xxx som representant från nämnden,
4. uppdrar till förvaltningen att utse en kontaktperson från skolan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt Karlsson Annika Karlsson Juliussen
Tf. förvaltningschef Folkhälsoutvecklare 

Sydnärke folkhälsoteam
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1. Bakgrund  

Under 2014 inleddes ett strukturerat arbete med stöd och projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att öka kompetensen kring ungdomspolitik i Sydnärkes fem kommuner. 

Syftet var att höja medvetenhet om vikten av inflytande från ungdomar i samhällsfrågor hos beslutsfattare, 

ta fram arbetssätt och metoder för ungas delaktighet samt skapa en grund för en varaktig dialog mellan 

unga och beslutsfattare. I samband med detta arbete uttryckte ungdomarna en avsaknad av naturliga och 

återkommande mötesplatser mellan unga och beslutsfattare. 

Utifrån projektet togs ett initiativ av Sydnärke utbildningsförbund, där tre kommuner samverkar kring 

gymnasieutbildning, att starta ett gemensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. Det grundade sig dels i en 

önskan från politiker om att skapa permanenta strukturer för att säkerställa en kontinuerlig dialog med 

kommunernas unga, samt önskemålet från unga om att skapa ett forum för möten mellan unga och 

beslutsfattare. Några frågor som unga specifikt uttryckt en önskan att vara delaktiga i och som framkom 

under 2014 var; inflytande och representation, utbildning och lärande, kultur och fritid och 

samhällsplanering/infrastruktur. Dessa frågor utgjorde utgångspunkten för dialogmötena i Sydnärkes 

ungdomsråd under 2017.  

Genom ungdomsrådet kunde en plattform skapas för en strukturerad dialog mellan unga och beslutsfattare. 

Ungdomsrådet har skapat en struktur som underlättar för unga att vara med och påverka politiken och få 

inflytande i frågor som berör dem och skapar även en struktur där beslutsfattare får en naturlig kontakt 

med unga och lättare kan lyssna till och ta hänsyn till ungas behov och intressen när de utformar politiken. 

Ungas erfarenheter och idéer är viktiga och kan bidra till att beslutsfattare tar mer underbyggda beslut, 

vilket förbättrar politiken och gynnar hela samhällets utveckling. Genom ett ungdomsråd lär sig unga också 

att delta i demokratiska processer från tidig ålder. 

Projektet initierades av Sydnärkes utbildningsförbund som är ett kommunalförbund med Askersund, 

Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Sydnärke folkhälsoteam som arbetar med ungas delaktighet 

utifrån ett folkhälsoperspektiv har agerat samordnare av projektet.  

2. Mål och syfte 

Det primära målet var att skapa en plattform för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga och 

beslutsfattare i Sydnärkes kommuner. 

Projektet syftade även till att öka intresset för demokratiska processer, öka ungas delaktighet i 

beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre grad kan ta del av ungas åsikter. Projektet skulle också leda 

till ett erfarenhetsutbyte över kommungränserna mellan unga och beslutsfattare, och att de lokala 

arbetsformerna för delaktighet därmed utvecklas.  

Ett ytterligare syfte med ett ungdomsråd var att ungas åsikter ska användas för att skapa en bättre 

ungdomspolitik. Ungas erfarenheter och idéer är viktiga och kan bidra till att beslutsfattare tar klokare 

beslut vilket förbättrar politiken och gynnar hela samhällets utveckling. 
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3. Metod 

Metoden för att skapa en plattform där unga och beslutsfattare kan mötas byggde på delaktighetsmodellen, 

som är ett arbetssätt där jämlik dialog är i fokus. Ungdomsperspektivet och jämlikhetsperspektivet låg som 

en grund för alla aktiviteter inom projektet. Detta innebar att frågor kring former för ungas delaktighet och 

inflytande samt frågor kring jämlikhet och allas lika rätt och möjligheter till delaktighet diskuterades på 

samtliga möten.  

Projektet var utformat för att etablera ingångar till de lokala beslutsfattarna och upparbeta ett intresse 

bland unga för politik även på högre nivå. Genom samverkan mellan mindre kommuner kan ungas 

inflytande och delaktighet i politiska frågor stärkas och projektet förväntades leda till samordningsvinster 

genom att resurser används på ett effektivt sätt. 

4. Förväntat resultat 

Bland de unga avsåg projektet öka kunskapen och intresset för demokratiska processer samt delaktigheten 

i beslutsfattandet. Bland beslutsfattare önskades en kompetenshöjning om praktiskt tillämpning av ungas 

inflytande i beslutsprocesser, samt ökad förståelse för ungas prioriteringar, intressen och behov. Politikerna 

förväntades även få ökad kunskap om olika former för att arbeta med ungdomspolitik tillsammans med 

unga och inspireras till att fortsätta arbeta aktivt för att göra unga delaktiga i den politiska processen.  

5. Deltagare  

Representanter från följande skolors elevråd; Centralskolan, Transtenskolan, Folkaboskolan, Sjöängsskolan 

och Alléskolan i åldern 13-19 samt beslutsfattare (förtroendevalda och tjänstepersoner). Beslutsfattarna 

som deltagit på dialogmötena har varit lokala politiker från medverkande kommuner som sitter i 

Kommunstyrelsen samt i barn- och utbildningsnämnden. Dessutom har en rektor från gymnasieskolan samt 

en ungdomssamordnare från Askersunds kommun deltagit. En samordnare från Sydnärke folkhälsoteam 

har deltagit vid samtliga möten och aktiviteter. När specifika frågor diskuterats har ibland sakkunniga 

tjänstepersoner bjudits in till dialogen. När transporter och infrastruktur diskuterades deltog t.ex. 

ordförande för Länstrafiken tillika länsråd. Elevrepresentanter har tagit med sig frågor från elevråden som i 

sin tur får aktuella frågor via klassråden. På så sett har alla elever på skolan haft möjlighet att påverka de 

frågor som diskuterats på dialogmötena.  

6. Aktiviteter  

Inom projektet 2017 har de tre huvudaktiviteter att genomförts; Kick off, en serie av fyra dialogmöten samt 

en elevriksdag.  

6.1 Kick off 

Vid ett inledande Kick-off, deltog alla elevråd/elevrådsstyrelser från fyra högstadier och ett gymnasium i 

Sydnärke, totalt 38 unga, tillsammans med 19 beslutsfattare (förtroendevalda och tjänstepersoner) från 

deltagande kommuner. Kick-offen var en halvdagsaktivitet med kompetenshöjning och inspiration kring 

former för ungas delaktighet och inflytande. Utbildningsseminariet byggde på metoden 40-40-40 där tiden 

fördelas lika mellan föreläsning, gruppdiskussioner och sammanfattning/reflektion. Efter kick-offen valde 

deltagande skolor sina ledamöter till Sydnärke ungdomsråd, tre representanter vardera varav två ordinarie 

och en ersättare, totalt 15 unga.  
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6.2 Dialogmöten 

Under året har fyra dialogmöten med Sydnärke ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje möte har 

haft ett tema som bygger på de områden som unga har uttryckt intresse för att vara delaktiga i: Utbildning 

och lärande; Kultur och fritid; Samhällsplanering/infrastruktur och Inflytande och representation. Mötena 

har samordnats av Sydnärke folkhälsoteam.  

Vid dialogmötena har en dagordning med avsatt tid för mötets tema, gruppdiskussioner, återkoppling och 

reflektion samt utrymme för övriga frågeställningar som lyfts av ungdomarna använts. Varje möte har 

dokumenterats med minnesanteckningar. 

6.3 Elevriksdag  

Projektåret avslutades med en elevriksdag med elevrepresentanter från alla deltagande skolors elevråd 

inklusive det gemensamma gymnasiet, 39 elever och 34 lokalpolitiker och tjänstemän. Planeringen av 

elevriksdagen gjordes av Ungdomsrådet som också stod för mycket av genomförandet under dagen. 

Elevriksdagen varvades med föreläsning av Sveriges elevkårer, information från ungdomsrådet, 

politikerutfrågning, paneldebatt samt metoden Open-space för att diskutera sju olika teman som 

ungdomsrådet valt.  

6.4 Kalendarium  

Tabell 1: Sydnärke ungdomsråd kalendarium 2017 

Aktivitet  Tid Plats 

Förankring på skolorna Hösten 2016, våren 2017 Sydnärke 

Kick-off, utbildningsseminarium 2 mars förmiddag Sjöängen 

Val av ledamöter till ungdomsråd Mars Lokalt 

Dialogmöte 1 6 april Hallsberg 

Dialogmöte 2 17 maj Laxå 

Dialogmöte 3 15 september Askersund 

Dialogmöte 4 2 november Hallsberg 

Elevriksdag 7 december Laxå 

Utvärdering enkät December-januari Webben 

 

7. Resultat  

En plattform för dialog har skapats för Sydnärke ungdomsråd vilket var det primära målet. De unga har även 

fått ansikten och verkliga människor bakom politikerna vilket gjort att de känner en större tillit och 

förtroende för dessa. De vet vart de kan vända sig och med vilka de kan prata om de har frågor de vill lyfta. 

De anser även att deras kunskap om vilka möjligheter det finns att påverka i kommunen har ökat.  

En webbaserad utvärdering gjordes efter avslutat projekt där både unga och beslutsfattare fick möjlighet 

att delta och skriva hur de upplevt ungdomsrådet där 16 av 21 tillfrågade svarade på utvärderingen. 58 % 

av deltagarna uttryckte att helhetsintrycket av ungdomsrådet var mycket bra och 42 % av det var bra. 

Utvärderingen visar att deltagande unga har fått en ökad förståelse för politiska processer samt en inblick i 

hur olika frågor behandlas politiskt. De vet vart de kan vända sig och med vilka de kan prata om de har 

frågor de vill lyfta. De anser även att deras kunskap om vilka möjligheter det finns att påverka i kommunen 

har ökat.  
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Tabell 2: Deltagarnas intryck av Sydnärke ungdomsråds aktiviteter 2017 

Vad är ditt intryck av följande aktiviteter inom Sydnärke 

ungdomsråd?*  

Mycket 

bra 

Bra Varken 

eller 

Mindre 

bra 

Inte alls 

bra 

Vet ej 

Kick-off 15,4% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dialogmöte 1 - Utbildning och lärande 38,5% 53,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dialogmöte 2 - Kultur och fritid 30,8% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dialogmöte 3 - Samhällsplanering/infrastruktur 23,1% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dialogmöte 4 - Inflytande och representation 38,5% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elevriksdag 46,2% 38,5% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

*flera svarsalternativ var möjliga  

Tabell 3: Deltagarnas svar på vad de fått ut av Sydnärke ungdomsråd 2017 

Vad har du fått ut av Sydnärke ungdomsråd?  % 

Inspiration 53,8% 

Ny kunskap 69,2% 

Möjlighet att påverka 61,5% 

Tillfälle för reflektion 38,5% 

Erfarenhetsutbyte 53,8% 

Nya kontakter 69,2% 

Annat: Demokratiarbete (fritext) 15,4% 

*flera svarsalternativ var möjliga  

 

Något som varit mycket uppskattat av både unga och beslutsfattare har varit det erfarenhetsutbyte som 

skett på dialogmötena. Detta har gett en inblick och kunskap i hur olika det kan fungera på skolor och i 

närliggande kommuner. Det har gett både kunskap och styrka att ta tag i vissa frågor som upplevs 

problematiska och där man fått se exempel på hur de kan lösas eller förbättras. Det har även öppnat upp 

för vidare samverkan i olika frågor, exempelvis kring yrkes- och studievägledning på skolorna. 

Projektet har lett till att alla deltagande kommuner tagit ett gemensamt grepp kring ungdomspolitiken. De 

har alla beslutat att arbeta vidare med Sydnärke ungdomsråd som metod för en kontinuerlig dialog med 

unga i kommunerna. Dessutom har de beslutat bjuda in övriga två kommuner i Sydnärke att delta med unga 

och beslutsfattare. Regionalt har alla politiker fått upp ögonen för ungdomsrådet.  
 

Projektet har varit väl förankrat och kommunicerat i alla kommuner. Det finns ett intresse för att fortsätta 

utveckla ungdomspolitiken och alla ser ungdomsrådet som ett bra sätt att ha en nära dialog med unga. 

Dessutom har kommunerna arbetat aktivt med att få unga att lämna in medborgarförslag. Den skrivning 

som den avslutande elevriksdagen tog fram med de frågor som de unga ser som mest angelägna att lyfta 

till politiken kommer att behandlas på alla kommuners kommunstyrelser. De politiker och unga som fortsatt 

kommer att vara engagerade i ungdomsrådet kommer att följa upp detta och arbeta för att de får feedback 

på frågorna från politikerna på ett eller annat sätt. Nedan följer några citat ur utvärderingen.  
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Vad är det bästa med Sydnärke ungdomsråd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad skulle kunna bli bättre med Sydnärke ungdomsråd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ungdomarnas intresse” 

”Kontakterna” 

”Att politiker och tjänstemän som 
jobbar med frågan var med när vi 

diskuterade relevanta frågor för dem” 

 

”Nätverkandet” 

”Att ungdomar får Vara med och 

säga vad dom tycker.” 

”Att träffa alla olika människor att 
får prata med. Och att lära sig lite om 

hur de politiska funkar i vår 
kommun.” 

 

 

”Att man får ha den här dialogen 

mellan vuxna och ungdomar och att 

man blir tagen seriöst. Det är skönt att 

känna att man kan påverka. Sedan så 

var det väldigt roligt att få träffa nya 

människor och att få en del nya 

vänner.” 

 

”Smådetaljer som mer tid för 

diskussioner” 

 

”Att man på något sätt lyckas involvera 

fler elever i processen” 

 

”Fler möten, mer strukturerat möte” 

 
 

 

”Mer tid att träffas skulle jag säga. Även att man får mer 

tid att diskutera och prata och lite mindre "genomgång". 

Jag skulle gärna vilja träffas lite oftare, kanske på 

fritiden för de som vill. Informera om vad det är och att 

man kan vara med och påverka genom det.” 

 

 

”Längre möten, mer möten, 
att ungarna får binda 

vänskaper för mer 
trygghetskänsla” 

 
”Ökad representation 

Alléskolan” 

 
 
 

”Att få en chans att diskutera och få 

svar på olika frågor och kunna ge 

min egen åsikt” 

 

”Umgänget och möjligheterna och 

förbättra och bestämma” 
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Blev det som du förväntade dig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ekonomi 

Projektet finansierades av Erasmus+ EU medel och redovisas här därför i EUR. Medlen är baserade på antal 

deltagare där ett schablonbelopp blir beviljat per deltagare. Den totala finansiering beviljad uppgick till 12 

154 EUR, efter avslutat projekt, baserat på faktiska deltagare, blev den slutgiltiga finansieringen 11 800 EUR.  

 

9. Lärdomar från projektet  

Framgångsfaktorer  

 Formen med ett gemensamt ungdomsråd på länsdelsnivå har fungerat bra.  

Det har gett erfarenhetsutbyte och inspiration till alla deltagande parter. 

 

 En gemensam samordnare som arbetar på uppdrag åt alla medverkande kommuner har även 

fungerat mycket bra och gjort att allt praktiskt och all planering har kunnat ske samordnat och 

effektivt.  

Det har varit en utsedd samordnare som har haft avsatt tid inom ramen för sin tjänst att samordna 

ungdomsrådet. 

 

 Att det har varit samma tre till fyra lokala politiker som deltagit på alla dialogmötena har gjort 

att det har skapats en trygghet och öppen atmosfär som gynnat dialogen mellan unga och 

beslutsfattare.  

Vid specifika frågor har andra sakkunniga eller politiskt ansvarig bjudits in till mötet vilket också 

varit mycket uppskattat och fungerat bra. 

”Ja” 

”Ja mer eller mindre” 

”Bättre!” 

”Nej! Det blev mycket bättre. Jag har fått 

nya kunskaper, nya vänner och en större 

förståelse för hur saker fungerar.” 

”Eftersom det var första året och vi startade 

upp, så visste jag inte hur något skulle bli 

men jag tycker att vi fick fram en hel del 

viktiga grejer som det behövs att man 

pratar om. Så ja, jag skulle nog säga att det 

blev ungefär som jag hoppades att det skulle 

bli.” 
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 Den avslutande elevriksdagen med metoden Open-space fungerade bra och var mycket 

uppskattad.  

Alla deltagare tog tillfället i akt och diskuterade mycket aktivt och engagerat med sakkunniga och 

politiker de frågor som var mest angelägna för dem. De temaområden som drog mest deltagare var 

Psykisk hälsa och ANDT. 

 

Utvecklingsområden  

 Mer tid för dialogmöten.  

Ett problem har varit att alla dialogmöten har känts för korta. De har pågått mellan 8.45–13.00 med 

gemensam lunch som avslutning. För att skapa ett positivt och tryggt klimat samt ge möjlighet att 

ge lite fakta kring de teman som diskuterats plus att alla temafrågor först beretts i mindre grupper, 

med de unga för sig och beslutsfattare för sig, så har den återstående tiden för själva dialogen alltid 

upplevts för kort. Det har alltid blivit stressigt på slutet av mötet. Dessutom har det saknats tid för 

att se framåt och planera kommande möten tillsammans.  

 

 Mer tid till representation, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.  

Det övre nämnda faktum kring dialogmötenas längd har gjort att det inte heller har funnits 

tillräckligt med tid att behandla frågor kring representation, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet 

som hade varit önskvärt. Det positiva är att detta första år har varit en prövotid där vissa processer 

varit nödvändiga för att skapa en bra grund. Under kommande år kommer mera utrymme att finnas 

för att behandla de frågor som inte riktigt hunnits med under projektåret.  

 

10. Slutsats 

En plattform har skapats för dialog mellan unga och politiker i de deltagande kommunerna. Alla parter är 
överens om att Sydnärke ungdomsråd har fungerat bra för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga 
och beslutsfattare i Sydnärkes kommuner.  Alla deltagande kommuner har beslutat att fortsätta arbetet 
med Sydnärke ungdomsråd och Sydnärke folkhälsoteam kommer att ha ett fortsatt uppdrag att samordna 
ungdomsrådet. Kommunerna har beslutat att avsätta en separat budget för detta som ska täcka elevernas 
resor och förtäring vid mötena. Alla deltagande elever har uttryck att de vill fortsätta vara aktiva i 
ungdomsrådet. Deltagande beslutsfattare och unga har även beslutat att bjuda in övriga kommuner i 
Sydnärke; Kumla och Lekeberg, att delta med beslutsfattare och ungdomar från sina skolor i de dialogmöten 
som planeras med Sydnärke ungdomsråd under 2018. Utvärderingen visar tydligt att alla deltagare är 
mycket nöjda med projektet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt samordnare Sydnärke ungdomsråd 
Annika Karlsson Juliussen, Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 

annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se Tel: 0585-489 51 
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Kostnader för Sydnärke ungdomsråd 2017 

År 2017 jan-dec. 

 

För projektet Sydnärke ungdomsråd beviljades medel från E-Rasmus på sammantaget 12 154 euro.  

80 % av dessa har utbetalats (92 812 kr.). Sammanlagt har 26 904 kr förbrukats under 2017. 

Kostnaderna innefattar bl.a. transport, förtäring, utbildning, externa föreläsare och lokalkostnader 

för ungdomsrådets ledamöter samt för samtliga 86 deltagande i Elevriksdagen den 7 december.  

År 2018 jan-mars.  

 

65 908 kronor har överförts från föregående år i avvaktan på slutredovisning i april 2018. De utgifter 

som släpar från 2017 uppgår till sammanlagt 14 041 kr.  

Total kostnad för Sydnärke ungdomsråd 2017:  

40 945 kr (ex. personalkostnader för samordnarfunktion) 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Elevråd Lekebergsskolan 7-9 
 
Lekebergsskolan har ett elevråd bestående av två 
representanter för varje klass. Elevrådet har en ordförande, en kassör och en sekreterare. 
Dagordning skickas ut inför varje möte och protokoll skickas ut när de är justerade.  
 
Eva Broberg, rektor: 
”Eleverna ska vara med och diskutera konkreta, riktiga saker, de ska ha ett reellt inflytande genom 
elevrådet som är ett forum för formellt inflytande. Att förstå demokratiska processer kräver kunskap 
och den förvärvas genom praktiskt arbete i stora och små frågor. Elevrådet och deras tankar och 
arbete ska tas på allvar och uppmuntras. Eleverna ska se resultat av sitt arbete och känna att de har 
inflytande och kan påverka. Eleverna ska lära för livet och känna sig säkra i/känna igen olika 
situationer, de ska ha nytta av vad de lär sig.” Utvärderas i slutet av varje läsår. 
 
Elevrådets möten har läsåret 17-18 olika teman för sin verksamhet, bland annat: 
 

- Vaktmästare, diskussion om olika praktiska saker på skolan. Det har resulterat i att EPA-
parkeringen har jämnats till, i insynsskyddade klassrum, i solskydd mm. 

 
- Kultur- och fritidschefen Daniel Eriksson och Emma Godlund. Elevrådet gav förslag till 

aktiviteter för sportlovsprogram och diskuterade ev EPA-event. 
 

- Kurator om #metoo – uppskjutet pga sjukdom. 
 

- Skolmat. Diskussion om skolmat med Esther Rohdén och teamledare Jessica. 
 

- Bjuda in politiker för att få veta hur de tänker i olika frågor som rör skolan och hur en 
politiker arbetar 

 
 
Andra frågor som elevrådet har varit/är delaktiga i, bland annat: 
 

- Initiativtagare till framtagande av dokument där eleverna formulerat förväntningar på lärare. 
 

- Initiativtagare till diskussion om inrättande av Ickebinärt omklädningsrum i idrotten 
 

- Rekrytering av lärare: Medverkar i utformande av annonser, medverkar i intervjuer mm. Gör 
en film ”Varför ska just du jobba på Lekebergsskolan” (1-2 minuter att använda i annonser, 
på mässor mm, Attraktiv kommun) 

 
- Medverka i upprättande och utvärdering av plan för kränkande behandling, revidera skolans 

ordningsregler 
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- Elevskyddsombud. Två elevskyddsombud är utsedda för varje årskurs. De ska åka på en 
heldagskurs i Örebro, tillsammans med skolans skyddsombud Anna Jonsson. 

 
- Synpunkter på hur skolans brandövning fungerade och idéer om hur brandplanen kan 

spridas. 
 

- Diskussion om och argument för att slippa ta av kepsen i matsalen 
 

- I samarbete med köket sett till att semlor serverades på fettisdagen 
 

- Vara med och ge synpunkter på Skapande skola-projekt 
 

- Vara med i dialogen om mötesplats i Lekeberg – en plats där människor med olika behov, 
olika åldrar och intressen kan samlas och mötas. Sydnärke folkhälsoteam fick 2017 uppdraget 
att undersöka förutsättningarna för att skapa en mötesplats i samverkan med civilsamhället. 
 

- Representera Lekebergs kommun i Sydnärkes ungdomsråd som syftar till att skapa en 
plattform för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga och beslutsfattare i Sydnärkes 
kommuner.  
Projektet ska öka intresset för demokratiska processer, att öka ungas delaktighet i 
beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre grad kan ta del av ungas åsikter. Likaså att 
projektet skulle leda till ett erfarenhetsutbyte över kommungränserna mellan unga och 
beslutsfattare och att de lokala arbetsformerna för delaktighet därmed utvecklas. 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
Ur läroplanen för grundskolan 
2.2 Elevernas ansvar och inflytande 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever…” ”De ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 
frågor som rör dem…” 
 
Skolans mål är att varje elev: 

- ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” 
- ”har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” 

 
Skolverket  
”Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga 
att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en 
större acceptans för de beslut som fattas. 
Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan 
bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.” 
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Sydnärke ungdomsråd
 AU Kultur och Bildning 

Lekebergs Kommun  
7 maj 
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Bakgrund 
Ungdomspolitiska målet;
Att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

• En önskan från politiker om att skapa permanenta 
strukturer och önskemål från unga om att skapa 
ett forum för delaktighet

• Ett initiativ i tre av kommunerna i Sydnärke 
genom SUF
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Syfte och mål
• Skapa en regelbunden dialog mellan unga och 

beslutsfattare
• Utveckla de lokala formerna för delaktighet
• Öka intresset för demokratiska processer och 

ungas delaktighet i beslutsprocesser
• Beslutsfattare ska i högre grad ta del av ungas 

åsikter
• Erfarenhetsutbyte över kommungränserna
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Aktiviteter 2017

• Kick-off (38 ungdomar och 19 lokalpolitiker och 
tjänstemän) 

• 4 dialogmöten (10-12 ungdomar och 3 politiker) 
• 1 elevriksdag (39 ungdomar och 34 lokalpolitiker 

och tjänstemän)
• 1 planeringsdag tegelbruket (bara 

ungdomsrådet)
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Resultat 2017
• En plattform är skapad för dialog mellan beslutsfattare 

och unga 
• Unga har fått ansikten bakom politiken och vet var de 

ska vända sig 
• Kunskap om vilka möjligheter det finns att påverka i 

kommunen har ökat
• 100 % av deltagarna uttryckte att helhetsintrycket av 

ungdomsrådet var mycket bra eller bra
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Utvärdering 2017

Vad är ditt intryck av följande aktiviteter 
inom Sydnärke ungdomsråd?

Mycket bra Bra Varken 
eller

Mindre bra

Kick-off 15,4% 61,5% 0,0% 0,0%

Dialogmöte 1 - Utbildning och lärande 38,5% 53,8% 0,0% 0,0%

Dialogmöte 2 - Kultur och fritid 30,8% 61,5% 0,0% 0,0%

Dialogmöte 3 - 
Samhällsplanering/infrastruktur

23,1% 46,2% 0,0% 0,0%

Dialogmöte 4 - Inflytande och 
representation

38,5% 30,8% 0,0% 0,0%

Elevriksdag 46,2% 38,5% 7,7% 0,0%

16 av 21 tillfrågade svarade på utvärderingen  Sida 148 av 195



Utvärdering 2017

16 av 21 tillfrågade svarade på utvärderingen  

Vad har du fått ut av Sydnärke ungdomsråd? %

Inspiration 53,8%

Ny kunskap 69,2%

Möjlighet att påverka 61,5%

Tillfälle för reflektion 38,5%

Erfarenhetsutbyte 53,8%

Nya kontakter 69,2%

Annat: Demokratiarbete (fritext) 15,4%
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Resurser från kommunen 

Sida 150 av 195



Personella resurser 
• 1 Politiker 
• 2-3 ungdomar från Lekebergsskolan 7-9
• 1 kontaktperson på skolan 
• (+ ev. inbjudna sakkunniga vid enstaka möten)

Som deltar på; 
• 3-4 styrgruppsmöten/år (endast den politiska 

representanten ingår i styrgruppen)
• 3-4 dialogmöten/år (halvdagar)
• 1 elevriksdag (heldag)
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Ekonomi
Total kostnad 2017 (projektmedel)
• 40 945 kr (ex. personalkostnader för 

samordnarfunktion) 

Budget 2018 och framåt (ordinarie verksamhet)
• 10 000kr/deltagande kommun (kostnader för 

dialogmöten och elevriksdag, förtäring, 
transport, lokaler och föreläsare). 
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Samordning 
• Sydnärke folkhälsoteam samordnar 

ungdomsrådets aktiviteter och ekonomi
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Framtiden
• Årshjulet är ändrat till att följa skolåret 
• Uppstart i september och avslut i maj 
• Med förhoppning att rådet är utökat till alla 

Sydnärkes fem kommuner 

Nästa möte; 
• Styrgruppsmöte 1 juni (Hallsberg)
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Preliminärt schema 2018/2019
Aktivitet Tid (preliminärt)

Styrgruppsmöte Augusti/september 2018 

Uppstart September 2018 

Dialogmöte 1 November 2018

Dialogmöte 2 Januari 2019

Styrgruppsmöte Januari 2019

Dialogmöte 3 Mars 2019

Elevriksdag och avslutning Maj 2019

Utvärdering, sammanställning utvärdering och slutrapport 
2018

Maj-juni 2019

Slutmöte med styrgrupp och Redovisning av resultat 2018 Juni 2019
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Frågor och funderingar  
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Annika Karlsson Juliussen (Folkhälsoutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §38

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3Sida 157 av 195



Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§38 - Sydnärke ungdomsråd (KUB 18-332)
Ärendebeskrivning
Under 2017 har en plattform för dialog mellan politiker och unga skapats genom Sydnärke 
ungdomsråd där i dagsläget kommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund ingår. 
Representanter från elevråd på högstadier och gymnasium samt beslutsfattare (politiker och 
tjänstepersoner) från deltagande kommuner utgör Sydnärke ungdomsråd. Under 2017 
genomfördes fyra dialogmöten där aktuella frågor diskuterades samt en elevriksdag i slutet av 
året. Både unga och beslutsfattare i deltagande kommuner är överens om att de vill fortsätta 
arbetet med ungdomsrådet, med förhoppning att även inkludera unga och beslutsfattare från 
Kumla och Lekeberg.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. beslutar att ingå i Sydnärke ungdomsråd,
2. avsätter resurser enligt förslag för att ingå i Sydnärke ungdomsråd, 
3. utser xxx som representant från nämnden,
4. uppdrar till förvaltningen att utse en kontaktperson från skolan.

 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden överlämnar ärendet till nämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes ungdomsråd - (KUB 18-332-1)
 Bilaga 1- Slutrapport Sydnärke ungdomsråd 2017 - (KUB 18-332-3)
 Bilaga 2 - Kostnader för Sydnärke ungdomsråd 2017 - (KUB 18-332-2)
 Skrivelse elevråd Lekeberg - (KUB 18-332-5)
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Revidering av 
delegationsordning för kultur- 
och bildningsnämnden 2018.

20

KUB 16-726
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 1 (2)

Dnr: KUB 16-726

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av delegationsordning för 
kultur- och bildningsnämnden 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. 

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya kommunallagen har 
en ny struktur och ett mer anpassat och enhetligt språkbruk. Den innehåller 
förändringar som exempelvis ett förtydligande kring rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och anställda samt anger att kommunen ska ha en digital 
anslagstavla.  

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på 
delegationsordning för kultur- och bildningsnämnden 2018 utifrån den nya 
kommunallagen.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagens 
nya paragrafhänvisningar. Bland annat anges i 6 kap 40 § att nämnden ska besluta i 
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska 
anmälas till nämnden. Enligt förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske i 
samma utsträckning som tidigare.

1 Bakgrund
En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. 

2 Slutsats
Kultur- och bildningsförvaltningens förslag till delegationsordning har reviderats 
avseende förändrade laghänvisningar i den nya kommunallagen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KUB 16-726

 

Jan-Åke Stolt KarlssonLinda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Revidering av delegationsordning  för Kultur- och 
bildningsnämnden

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden xxx
Dnr KUB xxx

Gäller från x 2018
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 36 – 
41 §§  är aktuell.  

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § 37 § får 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 § 38 §, 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, eller

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter ärenden som enligt lag eller 
annan författning inte får delegeras.

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson övergår 
delegationen till överordnad. 

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. 

Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § (brådskande ärenden) ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kultur- och 
bildningsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till kultur- och 
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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 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
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 § 39 § 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 §§ 28-32 §§ 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. 
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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. 

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 överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänsteperson. 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.

Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, 
har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan tjänsteman inom 
verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för ordinarie 
tjänsteman. Den överordnade tjänstemannen bestämmer i ett sådant fall vem av 
dessa som ska fatta beslut.
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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.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kultur- och bildningsnämnden sammanträde redovisas besluten genom en 
förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet 

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

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

Arbetsutskott

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

3. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott
Delegation till ordföranden

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

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

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

10 prisbasbelopp 
Förvaltningschef

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

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

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

Handläggare kultur 
och fritid

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

Förvaltningschef 

10. Beslut om ekonomiska omfördelningar inom 
respektive chefs ansvarsområde

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

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

Förvaltningschef

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

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

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

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

SkolL 15:32

15. Beslut om resebidrag Ansvarig 
handläggare

SkolL 15:32

16. Avyttra i verksamheten ej längre användbart 
material

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

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

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

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

Ansvarig chef SkadestL

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

Förvaltningschef SkadestL

21. Upprätta avbetalningsplaner för 
barnomsorgsavgifter

Handläggare 
barnomsorg

22. Nedsättning eller befrielse från avgift Förvaltningschef

23. Beslut om avkortad uppsägningstid för 
barnomsorgsplats

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

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

Kultur- och 
fritidschef

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

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

Handläggare kultur 
och fritid

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

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

Handläggare kultur 
och fritid

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

Skollagen
28. Beslut om modersmålsträning eller svenska som 

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

Ansvarig rektor SkolL 2:19

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

31. Avstängning av elev från viss utbildning med 
praktiska inslag

Förvaltningschef SkolL 5:19

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

SkolL 6:8, Redovisning till 
nämnden sker på årsbasis

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

Ansvarig 
förskolechef/rektor
/biträdande rektor

SkolL 6:10, 

Rapportering sker 
löpande och redovisning 
sker till varje nämnd

34. Beslut om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef SkolL 7:10

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

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

37. Rätt att slutföra skolgången även om skolplikten 
upphört

Förvaltningschef SkolL 7:15, 7:16

Förskola
38. Förläggning av vistelsetid i förskola/Beslut om 

plats i förskola 
Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8: 5 

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

Nämndens riktlinjer ska 
följas

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

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:7

Utredning och beslut tas 
av förskolechef

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

Ansvarig 
förskolechef

SkolL 8:13

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

Förvaltningschef SkolL 8:17

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

Förvaltningschef SkolL 8:20-23

Förskoleklass
43. Tidigare mottagande i förskoleklass Förvaltningschef SkolL 9:5

Sida 171 av 195



2018-05-08 10 (17)

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

Ansvarig rektor SkolL 9:13

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

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

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

Förvaltningschef SkolL 9:16

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

Förvaltningschef SkolL 9:16

Grundskola
48. Mottaga och avvisa barn från annan kommun i 

grundskolan samt inhämta yttrande från 
barnets hemkommun.

Ansvarig rektor SkolL 10:25, 10:27

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

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

Förvaltningschef SkolL 10:34

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

Förvaltningschef SkolL 10:37-39

Grundsärskola
52. Avgöra om elev i grundsärskolan huvudsakligen 

ska läsa ämnen eller ämnesområden
Ansvarig rektor SkolL 11:8

53. Integrering av särskoleelev i grundskolan eller 
vice versa

Förvaltningschef SkolL 7:9

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

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

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

Ansvarig rektor SkolL 11:25-26

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

Beslut sker i samråd med 
förvaltningschef

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

Förvaltningschef SkolL 11:33
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59. Fastställa grund- och ev tilläggsbelopp för barn i 
fristående grundsärskola

Förvaltningschef SkolL 11:36-38

Fritidshem
60. Beslut om plats i fritidshem Ansvarig 

rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:3-5, 10

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 14:5, SkolL 14:6

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

Förvaltningschef SkolL 14:14

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

Förvaltningschef SkolL 14:15-17

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
64. Beslut om förlängd preparandutbildning till 

högst två år vid synnerliga skäl
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:5

65. Minskning av utbildningens omfattning Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:6

66. Fastställa plan för utbildningen vid ett 
introduktionsprogram

Förvaltningschef SkolL 17:7

67. Mottagande till introduktionsprogram Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11, 17:14

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 17:11

Stödinsatser enligt 9 kap 
Gy-förordningen ska ha 
övervägts

69. Mottagande till utbildning av elev från annan 
kommun

Ansvarig rektor SkolL 17:21

70. Fastställa ersättning för preparandutbildning i 
annan kommun

Förvaltningschef SkolL 17:21

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

Förvaltningschef SkolL 17:31-34
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72. Fastställa ersättningsbelopp vid mottagande i 
gymnasieskola enl SkolL 11:21, samt när annan 
kommun tagit emot elev i gymnasieskolan enl 
SkolL 11:22

Förvaltningschef SkolL 11:22-24

73. Beslut i fråga huruvida elev tillhör målgruppen 
för gymnasiesärskolan

Förvaltningschef SkolL 18:8

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

Förvaltningschef SkolL 19:22

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

Förvaltningschef SkolL 19:25-27

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

kommunal vuxenutbildning
Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 20:22-23

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

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:5

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

SkolL 22:15

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

Ansvarig 
rektor/biträdande 
rektor

SkolL 22:16

81. Överenskomma med internationell skola om 
bidrag

Förvaltningschef SkolL 24:6

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

Förvaltningschef SkolL 24:23-24

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

Förvaltningschef SkolL 25:11-13

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

Skolskjuts
85. Beslut om skolskjuts Handläggare 

skolskjuts
Gäller beslut avseende 
bedömningar/enskilda 
undantag från de 
generella regler som 
nämnden fastställt
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86. Individuella undantag från kommunens 
skolskjutsregler, överenskomma med 
entreprenörer om smärre avvikelser från 
gällande skolskjutsavtal eller avtala med 
föräldrar om ersättning för transport av barnet 
till/från skolan

Handläggare 
skolskjuts

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

87. Skolskjuts för elever i särskolan Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:31-32

88. Skolskjuts för elev i fristående grundsärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 11:39

89. Skolskjuts för elev vid gymnasiesärskola Handläggare 
skolskjuts

SkolL 15:35 

90. Bevilja busskort till elever vid Lekebergs 
gymnasieskola

Ansvarig 
handläggare 

91. Yttrande i skolskjutsärenden till 
förvaltningsrätten

Förvaltningschef

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

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

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

Förvaltningschef SkolF 4:2

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

95. Urval av ämnen som elevens val 
(grundsärskolan)

Ansvarig rektor SkolF 10:5

Gymnasieförordningen
96. Förläggning av lov- och studiedagar (avseende 

gymnasieskolan
Förvaltningschef GyF 3:1-2

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

Lotterilagen
97. Tillstånd/registering anordna lotteri Handläggare 

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

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

LotteriL 49 §

Sida 175 av 195



2018-05-08 14 (17)

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

LotteriL 51 §
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Personalärenden
100. Beslut om tillsvidareanställning Ansvarig chef 

101. Beslut om visstidsanställning längre än 6 
månader

Ansvarig chef Visstidsanställningar kortare 
än 6 månader anses som 
ren verkställighet

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

Ansvarig chef Gäller ej lagstadgad rätt till 
tjänstledighet.

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

Ansvarig chef

104. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Ansvarig chef

105. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Förvaltningschef

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

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

Förvaltningschef Beträffande löneförmåner

108. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Ansvarig chef

109. Avslag och förläggning av semester vid särskilda 
skäl 

Ansvarig chef Semesterlagen §11-12, 14

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

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

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

111. Utan hinder av sekretess polisanmäla brott mot 
underåriga

Ansvarig rektor OSL Kap 10 § 21

112. Utan hinder av sekretess anmäla brott mot 
nämndens verksamhet

Ansvarig chef

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

Förvaltningschef FvL 24 §

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

Delegaten som 
fattade 
ursprungsbeslutet

27 § FL

115. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
förvaltningslagens bestämmelser

Förvaltningschef 9 § FL

116. Avge yttrande och svar till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

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

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

Förvaltningschef 
med rätt till 
vidaredelegation

119. Anmälan om missförhållanden i enskild 
verksamhet

Förvaltningschef

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tillsyn av viss enskilt bedriven verksamhet, samt föreläggande, vite, 
anmärkning, återkallande av godkännande m.m, SkolL 26:4, 26:10-16, 26:27. 
Förvaltningschef ansvarar för att tillsyn genomförs och beslutar om de 
närmare formerna för tillsynen. Ev beslut om ingripanden enl Skollagen 
fattas av nämnden
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§45 - Revidering av delegationsordning för kultur- och 
bildningsnämnden 2018. (KUB 16-726)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya kommunallagen har en ny 
struktur och ett mer anpassat och enhetligt språkbruk. Den innehåller förändringar som 
exempelvis ett förtydligande kring rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda samt 
anger att kommunen ska ha en digital anslagstavla. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning 
för kultur- och bildningsnämnden 2018 utifrån den nya kommunallagen.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagens nya 
paragrafhänvisningar. Bland annat anges i 6 kap 40 § att nämnden ska besluta i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden. 
Enligt förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske i samma utsträckning som 
tidigare.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för 2018.

Beslutsunderlag
 Revidering av delegationsordning - (KUB 16-726-6)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning 2018 - (KUB 16-726-5)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-08 1 (1)

Dnr: KUB 18-65

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier januari till mars 2018

Ärendebeskrivning
Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande 
behandling och trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt 
för kränkande behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

För perioden januari till och med mars har 9 rapporteringar inkommit. 
En från Tulpanens skola, tre från Mullhyttans skola, en från Lekebergsskolan 4-6, och 
tre från Lekebergsskolan 7-9.  Därutöver har en anmälan om kränkning från 
Lekebergsskolan 4-6 inkommit som är under utredning.

Sammanställning av inkomna rapporter
I sex av de olika fallen bedömer rektor att eleverna har blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier. I två av fallen bedömer rektor att eleven inte har blivit 
utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. I samtliga fall har åtgärdsplaner 
upprättats. 

Utöver det har en anmälan inkommit att en elev känt sig kränkt. En utredning i 
ärendet har startat.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden januari – mars 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt Karlsson Linda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-05-07

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:30 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §49

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl §§ 30-33, 35-51 och Annica Zetterholm § 34

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-09 till och med 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§49 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier 
januari till mars (KUB 18-65)
Ärendebeskrivning
Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande behandling 
och trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

För perioden januari till och med mars har 9 rapporteringar inkommit. 
En från Tulpanens skola, tre från Mullhyttans skola, en från Lekebergsskolan 4-6, och tre från 
Lekebergsskolan 7-9. Därutöver har en anmälan om kränkning från Lekebergsskolan 4-6 
inkommit som är under utredning.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och 
trakasserier för perioden januari – mars 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och 
trakasserier för perioden januari – mars 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-5)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-7)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-8)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-9)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-65-10)
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Var rädd om dig!
 

Personlig säkerhet för dig som är förtroendevald. 

      www.lekeberg.se                      0585-487 00
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Din säkerhet 

Många partier har egna säkerhetsorganisationer och egna rutiner.  
Vi rekommenderar att du tar del av dessa och även sparar eventuella 
kontaktuppgifter i din telefon. 

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att känna till.  
Vill du läsa mer finns hänvisning på varje sida där du kan hitta mer 
information. 

Har du frågor så kan du vända dig till Lekebergs kommuns  
säkerhetsstrateg, Harmen Rebel.  
Telefon: 0585-482 03  
E-post: harmen.rebel@lekeberg.se
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Personlig säkerhet 

Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att 
exponeras i media. Men fundera alltid i förväg på hur och var du 
vill visa upp dig. Här kommer några tips! 

Läs mer! 

Säkerhetspolisen bok Personlig säkerhet riktar sig 
till dig som är politiskt aktiv. 

Du kan läsa boken digitalt: 
http://www.sakerhetspolisen.se/
download/18.5acd409615d7e-
1ec828ae2/1516077336884/personlig_sakerhet.
pdf

Gör en riskanalys i olika situationer.. Planera vägen ut.

Handla alltid med eftertänksamhet  
i en hotsituation. 

Tänk på att dina uttalanden i media kan få  
stor spridning och sedan hamna hos en  

eventuell gärningsperson. 

Vid offentliga möten, undvik platser mitt på  
en yta med folk runtomkring. Tänk på  
angreppsrisken från personer och det  
eventuella kastavståndet till scenen.

Var uppmärksam på obeställda och avvikande 
försändelser och du bör be din familj att agera  

på samma sätt. 

Aldrig kommentera till media eller uppdatera  
i sociala medier i affekt, exempelvis då något  

obehagligt precis har skett så som vid en  
olycka eller om du precis blivit hotad. 

Läs mer! 

Riktlinje vid hot och våld i Lekebergs kommun. 

Du kan läsa riktlinjerna digitalt: 
http://lekeberg.se/download/18.653354a21
5f102e266ed97eb/1508505567861/Riktlin-
je%20vid%20hot%20och%20v%C3%A5ld.pdf

Sida 191 av 195



Polisanmälan 

Alla brottsliga handlingar ska polisanmälas. En tidig anmälan gör 
det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.  
Det är viktigt att du talar om att du har blivit utsatt i din roll som 
förtroendevald. 

Läs mer! 

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs 
kommun. 

Du kan läsa riktlinjerna digitalt: 
http://lekeberg.se/download/18.2d5d7a7815c-
62c463256fbac/1496651802594/Riktlinje+kring+-
polisanm%C3%A4lningar+i+Lekebergs+kommun.
pdf

112

114 14

www.polisen.se

Polisstation

Rapportera! 

Meddela även Lekebergs kommun. 

Mall för incidentrapportering: 
http://lekeberg.se/fortroendevald
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Informationspåverkan

Det är självklart att demokratiska samhällen ska basera sina 
beslut på korrekt information. I många frågor kan dock felaktig 
information få starkt fäste i delar av samhället, särskilt när det 
handlar om att värna privata intressen. Att minska myternas  
inflytande är en svår och komplex utmaning.

Läs mer! 

Handbok i debunking.

Du kan läsa handboken digitalt: 
https://skepticalscience.com/docs/Debunking_
Handbook_Swedish.pdf

Ett bemötande ska fokusera på sanningen, inte på myten.  
Håll dig till huvudargumenten för att undvika  

den överlastade bumerangeffekten. 

Hårda fakta

Varje gång du refererar till myten så ska du först varna läsaren, eller den som lyssnar,  
om att det som följer är felaktigt. 

Tydliga varningar

Alla luckor som debunkingen orsakar måste fyllas med något nytt.  
Berätta varför myten är fel, och, eventuellt, varför myten kommit till från första början. 

Alternativ förklaring

Hårda fakta ska visas grafiskt när det är möjligt. 

Grafik
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Samtalstonen

En rå ton i den politiska debatten är en oroande utveckling.  
Den riskerar att öka misstron mot politiker och påverka den 
hotbild som många förtroendevalda möter. Den riskerar också att 
leda till nya avhopp från de politiska uppdragen och till att tilltron 
till det demokratiska systemet äventyras. Förhållandena kan vara  
bättre eller sämre i olika politiska församlingar men det är ändå 
ett gemensamt och angeläget ansvar att hålla diskussionen om 
samtalstonen i politiken levande.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram det webbasera-
de utbildningsmaterialet ”Samtalstonen i politiken” som stöd för 
denna diskussion.

Läs mer! 

Samtalstonen i politiken. 

Du hittar utbildningsmaterialet här:
http://media.skl.se/samtalstonen/
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Var rädd om dig!  
Personlig säkerhet för dig som är förtroendevald. 

Producerad av Lekebergs kommun, 2018. 
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