
Kallelse 2019-11-12

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Monica Skantz, Förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Adam Kolthoff, Ekonom
Marina Yazdani, Fritidsutvecklare
Linda Kirrander, Utredningssekreterare

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)
Marcelos Doverholt (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Pia Frohman (MP), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-11-12

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

xx väljs till justerare att vid sidan om ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-11-12

2 – Information från representanter för råd 
mm. 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från olika råd.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-11-12

3 – Information - Resursfördelningsmodell 
Kultur-och bildningsnämnden 
(KUB 19-532)

Föredragande Sandra Magnusson 
och Adam Kolthoff 

Ärendebeskrivning

Sandra Magnusson och Adam Kolthoff från ekonomiavdelningen föredrar arbetet med att ta fram 
en ny resursfördelningsmodell för kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 §56 KUB-AU Information - Resursfördelningsmodell Kultur-och bildningsnämnden
 Projekt att införa ny resursfördelningsmodell KUB Nämnd
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Kallelse 2019-11-12

4 – Prognos 3 för Kultur- och 
bildningsnämnden 2019 
(KUB 19-888)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Handlingar kommer.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden. 
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Kallelse 2019-11-12

5 – Internkontrollrapport prognos 3 2019 
för kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 19-9)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll.

Kontrollerna visar att det för sekretessärenden inte finns några avvikelser, och för övriga 
kontrollmoment sker kontroll senare enligt plan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll, prognos 3
 Intern kontrollrapport 3 kultur- och bildningsnämnden
 §58 KUB-AU Internkontrollrapport prognos 3 2019 för kultur- och bildningsnämnden
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Kallelse 2019-11-12

6 – Arbetsmiljörapport prognos 3 för 2019 
(KUB 19-40)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats 
bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. 
Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse 
av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker 
kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala 
samverkansgruppen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 3.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljörapport KUB prognos 3, 2019
 §60 KUB-AU Arbetsmiljörapport prognos 3 för 2019
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Kallelse 2019-11-12

7 – Sammanträdesplanering för kultur- och 
bildningsnämnden 2020 
(KUB 19-700)

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämnden 2020. Varje nämnd antar sina 
egna sammanträdestider. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet, kommunfullmäktiges sammanträdestider och övriga nämnder i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet

Måndag 27 januari, kl. 09.00

Måndag 23 mars, kl. 09.00

Måndag 18 maj, kl. 09.00

Måndag 24 augusti, kl. 09.00

Måndag 12 oktober, kl. 09.00

Måndag 2 november, kl. 09.00

Tisdag 1 december, kl. 13.00

Antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden

Tisdag 4 februari, kl. 13.00

Tisdag 31 mars, kl. 13.00

Tisdag 26 maj, kl. 13.00

Tisdag 1 september, kl. 13.00

Tisdag 20 oktober, kl. 13.00

Tisdag 10 november, kl. 13.00

Måndag 14 december, kl. 09.00
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Kallelse 2019-11-12

 
Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplanering 2020
 §61 KUB-AU Sammanträdesplanering för kultur- och bildningsnämnden 2020
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Kallelse 2019-11-12

8 – Information om utveckling av MTB-
banan Lanna badgruva 
(KUB 19-900)

Föredragande Marina Yazdani 

Ärendebeskrivning

Information kring dialog och samverkan mellan Lekebergs idrottsförening och Lekebergs kommun, 
kultur- och fritidsavdelningen vad gäller utveckling kring mountainbike-bana vid Lanna badgruva, 
den så kallade teknikbanan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om utveckling av MTB-banan Lanna badgruva
 §59 KUB-AU Information om utveckling av MTB-banan Lanna badgruva
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Kallelse 2019-11-12

9 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190913 till 
191014 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 

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.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden 190913 till 191014.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

190913 till 191014
 §62 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 190913 

till 191014
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Kallelse 2019-11-12

10 – Årshjul för kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 19-920)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz presenterar det årshjul som håller på att framarbetas för kultur- 
och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §63 KUB-AU Information - Årshjul för kultur- och bildningsnämnden
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Kallelse 2019-11-12

11 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-11-12

12 – Synpunkter och klagomål Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter är inkomna till kultur- och bildningsnämnden under perioden 2019-09-19 till 
2019-10-17.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
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Kallelse 2019-11-12

13 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Följande handlingar har inkommit till kultur- och bildningsnämnden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KUB 18-862-6 - E-post - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 

m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
  - Till ansvariga för skola och utbildning – Inbjudan till Skolinspektionens dag
 KUB 18-862-6.1 - Rapport Översiktlig markprovning -Granskningshandlingar för detaljplan 

för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.2 - Samrådsredogörelse - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.3 - Riskutredning OKQ8 Fjugesta -  Granskningshandlingar för detaljplan för 

fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.4 - Plankarta - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 

46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.5 - Planbeskrivning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.6 - Försättsbrev - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 

46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.7 - Fastighetsförteckning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.8 - Behovsbedömning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 18-862-6.9 - Kungörelse om granskning - Granskningshandlingar för detaljplan för 

fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 KUB 19-837-1 - Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 KS 19-693-1 - Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 190913
 KUB 19-869-2 - §68 KF Anmälan av nytt medborgarförslag om skate- cykel och kick-bike 

park i Fjugesta
 KUB 19-869-1 - Medborgarförslag skatepark
 KUB 19-921-1 - Information från SKL - Nytt rättsligt ställningstagande avseende rätt till 

bistånd enligt LMA
  - Cirkulär - Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd idrottsutbildning | Viktig 

information från SKL, cirkulär 19:36
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Kallelse 2019-11-12

14 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar perioden 190923 - 191105.

Delegationsbeslut
 KUB 19-833-3 - Delegationsbeslut - beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 19-614-7 - Delegationsbeslut - beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-936-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om  arrangörsbidrag
 KUB 19-756-2 - Delegationsbeslut - Aktivitetsbidrag våren 2019
 KUB 19-727-3 - Delegationsbeslut - Aktivitetsbidrag våren 2019
 KUB 19-757-2 - Delegationsbeslut - Aktivitetsbidrag våren 2019
 KUB 19-897-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om Ung peng
 KUB 19-820-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 19-821-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 19-859-3 - Delegationsbeslut - beslut om extra resebidrag läsåret 2019/2020
 KUB 19-860-3 - Delegationsbeslut - Beslut om extra resebidrag 2019/2020
 KUB 19-765-4 - Delegationsbeslut - Extra resebidrag läsåret 2019/2020
 KUB 19-686-6 - Delegationsbeslut - Extra resebidrag läsåret 2019/2020

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 2019-11-12.
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Kallelse 2019-11-12

15 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll från 2019-10-29 för kännedom. Handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Information - 
Resursfördelningsmodell 

Kultur-och bildningsnämnden

3

KUB 19-532
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Adam Kolthoff (Förvaltningsekonom)
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §56

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

§56 - Information - Resursfördelningsmodell Kultur-och 
bildningsnämnden (KUB 19-532)
Ärendebeskrivning

Adam Kolthoff och Sandra Magnusson från ekonomiavdelningen föredrar arbetet med att ta 
fram en ny resursfördelningsmodell för kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Projekt att införa ny resursfördelningsmodell KUB Nämnd - (80788)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resursfördelninsgmodell
Projekt: utveckla och implementera en ny modell för 

att fördela resurser till förskola och grundskola

Dnr KUB 19-532
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Syfte och mål 
• Syfte: nuvarande modell i Lekeberg är föråldrad och omständlig att jobba 

med. Det är svårt att härledda bakomliggande orsaker till beräkningar. Det 
finns ingen tydlig princip i nuvarande modell att utjämna för skillnader i barn- 
och elevers olika förutsättningar.   

• Målet är en modern och tydlig resursfördelningsmodell som fördelar resurser 
på ett rättssäkert sätt och som bidrar till likvärdiga förutsättningar för barn 
och elever att nå utbildningens mål. 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Arbetsgrupp

Sandra Magnusson, ekonomicontroller
Adam Kolthoff, förvaltningsekonom 
2 rektorer

Konsult: Johan Carsbrant 
Anna Bilock, ekonomichef 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Tidsplan

Presentation 
för nämnd 
höst 2019

Preliminära 
ramar 2021 
april 2020

Internbudget 
2021 oktober 

2020
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Vad säger lagen? 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

• ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. 1 kap. 9 § 
2 st skollagen
• ”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 

efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 2 kap. 8 
§b skollagen
• ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”. 
1 kap. 9 § skollagen. 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Hur gör andra kommuner
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resursfördelning 

• Det finns ingen generell ”bästa” resursfördelning, upp till varje 
kommun. 
• Vanligast metod för resursfördelning verkar vara att Förskolor/skolor 

tilldelas en fast personalresurs utifrån antal elever och i vissa 
kommuner även utifrån socioekonomiska skillnader mellan 
barn/elever på skolorna.
• Så kallade ”skolpengssystem” är främst större kommuner med många 

elever och många skolor att välja mellan som använder.  
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socioekonomisk fördelning 

• Fördela resurser utifrån skolornas elevsammansättning
• Kompensera för behovsskillnader som beror på elevers bakgrund
• Likvärdiga förutsättningar oberoende av skola
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socioekonomisk fördelning 

• Vanligast att kommuner fördelar upp till 5 % av kommunens resurser 
(skola) utifrån socioekonomiska faktorer. 
• De vanligaste variablerna som används i fördelningen är föräldrars 

utbildningsnivå och utländsk bakgrund. 
Källa: SKL
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socioekonomisk fördelning 

• Socioekonomisk statistik köps in från scb
• Hur stor del av budgeten som ska avsättas är ett politiskt beslut 

Page 32 of 85



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Workshop med rektorer
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

  

Nuvarande modell

Saknar 
socioekonomisk 

fördelning

Fördelning 
nyanlända 

saknas 

Inga 
avstämningar 

under året

Otydligt med 
Modersmål 

Ingen 
åldersdifferentiering 

fritidshem

Krånglig att 
förklara

Föråldrat 
beräkningssätt

Elevhälsa ingår 
ej
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Önskemål i ny 
modell

socioekonomisk 
fördelning

nyanlända

 avstämningar 
under året

Modersmål 

åldersdifferentiering 
fritidshem

Glesbygd/små
skola Barn i behov av 

särskilt stöd
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Var är vi i processen?

• Workshops
• förslag till modellstruktur
• Under hösten kommer förslaget bearbetas med konsult och i 

arbetsgruppen 
• Kommunikationsplan 

Page 36 of 85



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Frågor?
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Internkontrollrapport prognos 
3 2019 för kultur- och 

bildningsnämnden

5

KUB 19-9
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Tjänsteskrivelse 2019-10-30 1 (2)

Dnr: KUB 19-9

   

Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport prognos 3 
2019 för kultur- och bildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. 

Kontrollerna visar att det för sekretessärenden inte finns några avvikelser, och för 
övriga kontrollmoment sker kontroll senare enligt plan.

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om följande kontrollpunkter för 2019:

 Sekretessärenden – kontroll av loggar i Platina.
 Kränkningsärenden – kontroll av rutiner gällande kränkningsärenden
 Löpande uppföljning, analys och korrigeringar av ekonomi - kontrollera 

ekonomirutiner mellan chefer och ekonomiavdelning
 Behörig/legitimerad personal i relation till obehörig - nulägeskartläggningar 

första halvåret och uppföljning andra halvåret
 Frånvarorapportering elever - kontrollera rutiner genom stickprov i 

verksamheten

Under första halvåret har förvaltningen genomfört en kartläggning av de utvalda 
områdena, under andra halvåret sker en uppföljning för att ta reda på om och hur 
läget utvecklats under andra halvåret.

Kontrollerna visar att det inte finns några avvikelser gällande sekretessärendena.

Övriga kontrollpunkter kontrolleras senare, enlig plan.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 3 
för kultur- och bildningsnämnden.

Page 39 of 85



Tjänsteskrivelse 2019-10-30 2 (2)

Dnr: KUB 19-9

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Innehållsförteckning 

1 Inledning - övergripande om intern kontroll ..................................................................................................................................................... 3 

1.1 Riskbedömningsmatris ................................................................................................................................................................................ 4 

2 Uppföljning ......................................................................................................................................................................................................... 6 

2.1 Administration ............................................................................................................................................................................................ 6 

2.2 Ekonomi ...................................................................................................................................................................................................... 7 

2.3 Personal ....................................................................................................................................................................................................... 8 

2.4 Verksamhetsspecifik ................................................................................................................................................................................... 9 

2.5 Slutsatser av uppföljning ........................................................................................................................................................................... 10 

2.6 Åtgärder .................................................................................................................................................................................................... 10 

 

  

Page 42 of 85



  2019-10-22 

 

3 

 

1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
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 (frekvensen) på uppföljningen 

 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 och att 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 samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

S
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4 

    

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 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) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 5 

 

5 3 2 4 1 

3 2 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Sekretessärenden 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Kränkningsärenden 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  3  Förvaltningens löpande uppföljning, analys 
och korrigeringar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  4  Behörig-/legitimerad personal i relation till 
obehörig 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Verksamhetsspecifik  5  Frånvarorapportering av elever 3. Möjlig 3. Kännbar 9 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Sekretessärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av loggar i Platina Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Linda Kirrander 

Metod 
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina. 

Kommentar 

Kontroll perioden 1/2-28/2 - loggar för tre ärenden har kontrollerats: KUB 18-1071-7, KUB 19-
38-10 samt KUB 19-51-4 i ärendena har inga obehöriga varit inne i handlingarn. 

Kontroll perioden 28/2-31/3 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-
167-1, KUB 19-38-29 samt KUb 19-35-31. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperioden 1/4-30/4 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-
41, KUb 19-38-37 och KUB 19-360-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/5 - 31/5 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUb 19-356-2, 
KUb 19-38-50 och Kub 19-488-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/6 - 31/7 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-58, 
KUB 19-38-53 och KUB 19-624. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/8 - 30/9 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-689-1, 
KUB 19-763-1 och KUB 19-802-1. Inga obehöriga har varit inne i ärendet och läst handlingarna. 

2.1.2 Kränkningsärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera rutiner gällande kränkningsärenden Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-11-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Resultat av kontroll 

Sammanfattning av internkontroll juni -19: 
Planer, rutiner och ärenderapporter finns men är inte 
dokumeterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt 
sätt. Positiv notering är att kränkningsärenden 
generellt sätt rapporteras till huvudmannen i en högre 
grad jämfört med 2018 och det positiva här är att 
rapporteringsrutinen fungerar bättre (dvs alltså inte 
att kränkningarna i verkligheten blivit fler). 

Kommentar 

Kontroll genomförd juni -19 (se sammanfattningen). 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Avslutad 2019-01-15  

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Avslutad 2019-01-15  

Jan-Åke Stolt Karlsson  Avslutad 2019-03-29  

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Förvaltningens löpande uppföljning, analys och korrigeringar 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera ekonomirutiner mellan chefer och 
ekonomiavdelning 

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Resultat av kontroll 

Summering av internkontroll juni -19: 
Möten har införts för att säkerställa ett mer effektivt 
och säkert arbetssätt gällande vem som ansvarar för 

Kommentar 

Kontroll juni -19. Inga avvikelser. Se sammanfattningen. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

vad mellan förvaltningens chefer och 
förvaltningsekonomen gällande olika typer av 
statsbidrag. Dessutom kallar förvaltningsekonomen 
KUBs chefer till budgetuppföljningsmöten varje 
månad. 

2.3 Personal 

2.3.1 Behörig-/legitimerad personal i relation till obehörig 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Nulägeskartläggning första halvåret och uppföljning 
andra halvåret 

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Samarbete med personalavdelningen 

Kommentar 

Sammanställning av behörigheter för vårterminen har gjorts i juli. Se vidare summeringen. 

Resultat av kontroll 

Läget i juli -19: 
Summering av behörighetsläget gällande pedagogisk 
personal inom skolan och förskolan vårterminen -19 
utifrån underlag från personalavd: 

 119 lärarlegitimationer 

 85 förskolelärarlegitimationer 

 52 saknar legitimation 

 38 saknar helt uppgift i 
"kompetenskolumnen" (så här finns ev några 
nya med legitimationer) 

I slutet av -19 görs en ny kartläggning ihop med en 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

sammanfattande analys av detta. 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Frånvarorapportering av elever 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera rutiner genom stickprov i verksamheten Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Samarbete inom KUB-administrationen 

Kommentar 

Kartläggning har påbörjats under april utifrån följande frågeställningar till rektorerna: 

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs frånvaro/närvaro? 

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 

3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att bedöma som ”hemmasittare” och/eller 
har onormalt hög frånvaro? 

Kartläggningen kommer redovisas vid första nämndmötet efter sommaren. 

Resultat av kontroll 

Sammanställning av följande frågeställningar till 
rektorerna har gjorts under juni -19, och kommer 
redovisas till nämnden i augusti: 

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs 
frånvaro/närvaro? (Finns den nedskriven på 
ett särskilt dokument så bifoga detta annars 
får du beskriva rutinen här) 

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 
(Finns den tillgänglig någonstans hos dig/i er 
verksamhet?) 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att 
bedöma som ”hemmasittare” och/eller har 
onormalt hög frånvaro? 

  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

2.6 Åtgärder 
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §58

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

§58 - Internkontrollrapport prognos 3 2019 för kultur- och 
bildningsnämnden (KUB 19-9)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

Kontrollerna visar att det för sekretessärenden inte finns några avvikelser, och för övriga 
kontrollmoment sker kontroll senare enligt plan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 3 för kultur- 
och bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll, prognos 3 - (80390)
 Intern kontrollrapport 1 för Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-9-5)
 Intern kontrollrapport 3 kultur- och bildningsnämnden - (80924)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-04 1 (2)

Dnr: KUB 19-40

   

Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljörapport prognos 3 för 2019

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de 
problem som uppmärksammats bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, 
arbetsplatsträffar och medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs av externa 
utförare årligen och återspeglar personalens upplevelse av den psykosociala och den 
fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom 
förvaltningarnas samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.

1 Bakgrund, analys och slutsats
Förvaltningens arbetsmiljöarbete 2019 utgår från 2018 års plans riskområden och med 
ambitionen att på ett systematiskt sätt fortsätta på den inslagna vägen från ifjol med 
förbättrad sjukfrånvaro och mer strukturerat arbete på följande områden och sätt:

 Aktivt arbete med 2018 års medarbetarenkät i ledningsgrupper och på 
APT:er

 Olika interna utbildningar har genomförts för att komma igång med att 
använda det nya digitala incident- och tillbudssystemet ”KIA”

 Chefsdialog där ett nytt ”grepp” tagits vad gäller att göra ”chefsvardagen” 
mer enkelt med olika former av stödinsatser av den gemensamma 
administrationen.

 Implementering påbörjad av en enkel indikatormetod gällande ”upplevd 
oro/stress/arbetsbelastning” hos varje verksamhetsansvarig.

Bedömningen efter prognos 3 är att arbetsmiljösituationen totalt sett är på samma nivå 
som vid halvårsbokslutet. Då hade arbetsmiljön förbättrats jämfört med motsvarande 
halvårsbokslut 2018, då det t.ex. var ett flertal vakanta chefstjänster inom förvaltningens 
ledningsorganisation. Sjukfrånvaron har försämrats något senaste 12 månaders 
perioden (7,0 jämfört med 6,6% jämfört med samma period ifjol).

Arbetet med nya Lekebergsskolan innebär (och kommer att innebära) olika typer av 
arbetsmiljörisker för KUBs chefer och personal och annan personal så här kommer extra 
arbetsmiljöuppföljning att ske under hösten. 
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Tjänsteskrivelse 2019-11-04 2 (2)

Dnr: KUB 19-40

Det som också kommer ägnas tid åt under perioden oktober-december är att ännu 
bättre samordna riskbedömnings- och planeringsarbetet inför kommande 
verksamhetsår inom förvaltningens olika verksamheter vid framtagandet av nya 
arbetsmiljöplaner (övergripande och verksamhetsspecifika) för att säkerställa att 
nuvarande arbete med ständiga förbättringar kan fortgå.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 3.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §60

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

§60 - Arbetsmiljörapport prognos 3 för 2019 (KUB 19-40)
Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som 
uppmärksammats bl.a. i skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och 
medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare årligen och återspeglar 
personalens upplevelse av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Uppföljning av 
arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper samt 
genom den centrala samverkansgruppen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 3.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 3.

 

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner arbetsmiljöplansrapporten för prognos 3.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljörapport KUB prognos 3 -19 (JÅ) - (80461)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-04 1 (2)

Dnr: KUB 19-700

   

Tjänsteskrivelse – Sammanträdesplanering för kultur- 
och bildningsnämnden 2020 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämnden 
2020. Varje nämnd antar sina egna sammanträdestider. Sammanträdestiderna är 
framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet, kommunfullmäktiges 
sammanträdestider och övriga nämnder i Lekebergs kommun.

Följande sammanträdestider föreslås för arbetsutskottet och kultur- och 
bildningsnämnden 2020:

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet
Måndag 27 januari, kl. 09.00
Måndag 23 mars, kl. 09.00
Måndag 18 maj, kl. 09.00
Måndag 24 augusti, kl. 09.00
Måndag 12 oktober, kl. 09.00
Måndag 2 november, kl. 09.00
Tisdag 1 december, kl. 13.00

2. Antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden
Tisdag 4 februari, kl. 13.00
Tisdag 31 mars, kl. 13.00
Tisdag 26 maj, kl. 13.00
Tisdag 1 september, kl. 13.00
Tisdag 20 oktober, kl. 13.00
Tisdag 10 november, kl. 13.00
Måndag 14 december, kl. 09.00
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Dnr: KUB 19-700

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §61

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

§61 - Sammanträdesplanering för kultur- och bildningsnämnden 
2020 (KUB 19-700)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämnden 2020. Varje nämnd 
antar sina egna sammanträdestider. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet, kommunfullmäktiges sammanträdestider och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet

Måndag 27 januari, kl. 09.00

Måndag 23 mars, kl. 09.00

Måndag 18 maj, kl. 09.00

Måndag 24 augusti, kl. 09.00

Måndag 12 oktober, kl. 09.00

Måndag 2 november, kl. 09.00

Tisdag 1 december, kl. 13.00

2. antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden

Tisdag 4 februari, kl. 13.00

Tisdag 31 mars, kl. 13.00

Page 3 of 4Page 65 of 85



Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

Tisdag 26 maj, kl. 13.00

Tisdag 1 september, kl. 13.00

Tisdag 20 oktober, kl. 13.00

Tisdag 10 november, kl. 13.00

Måndag 14 december, kl. 09.00

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplanering 2020 - (80353)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-04 1 (3)
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Tjänsteskrivelse - Information om utveckling av MTB-
banan Lanna badgruva

Ärendebeskrivning
Information kring dialog och samverkan mellan Lekebergs idrottsförening och 
Lekebergs kommun, kultur- och fritidsavdelningen vad gäller utveckling kring 
mountainbike-bana vid Lanna badgruva, den så kallade teknikbanan.

1 Bakgrund
Lekebergs idrottsförening har sedan 2017-04-01 ett allmänt nyttjanderättsavtal med 
Lekebergs kommun på del av fastigheten Hidinge - Lanna 4:61 att gälla 
mountainbikebanan vid badgruvan (Dnr: KUB 17-314). Nyttjanderättsavtalet är 
partiellt vilket innebär att arrendatorn (Lekebergs idrottsförening) inte ensam har 
nyttjanderätt till den mark där nyttjanderätten upplåts. Lekebergs kommun har sin 
rätt kvar. Kopplat till nyttjanderättsavtalet finns även ett skötselavtal tecknat mellan 
kommunen och Lekebergs idrottsförening beträffande skötsel och tillsyn av 
mountainbike-banan (Dnr: KUB 15-444). Uppföljning sker årligen. 

I såväl nyttjanderättsavtal som skötselavtal framgår att utveckling och/eller 
förändring av bansträckning ska samrådas med Lekebergs kommun, kultur- och 
fritidsavdelningen.

2 Utveckling
Föreningen har under hösten 2019 kontaktat kultur- och fritidsavdelningen för dialog 
kring ett outnyttjat markområde i direkt anslutning till befintlig mountainbike-bana. 
Se bifogad karta, bilaga 1.

Föreningen önskar placera stigar i denna del som består av ett relativt litet slutet 
lövpartiområde. Föreningens avsikt är att anlägga mindre stigar för promenader, 
cykling och löpning. Inga hinder kommer att anläggas. Syftet är i första hand att locka 
till mer barnaktiviteter men även göra området mer tillgängligt för allmän-
heten. Föreningens tanke är att anlägga stigar som följer naturens mönster. Hänsyn 
kommer att tas till det påtalade naturvärde som området har. Röjning av sly kring 
stigarna sker varsamt och gynnar på så sätt naturen i området.

Området klassades enligt inventering 2016-04-05 av Skogsstyrelsen som en 
nyckelbiotop (nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor 
betydelse för skogens djur och växter). Nyckelbiotopen har mycket höga 
naturvärden. Med anledning av detta kontaktade kultur- och fritidsavdelningen i 
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samråd med Teknik och service, Sydnärkes miljöförvaltning för att säkerställa att 
området är lämpligt utifrån naturvärdessynpunkt att användas för stigar och 
aktivitet. Tillsammans med Lekebergs idrottsförening har Sydnärkes miljöförvaltnings 
kommunekolog och kommunens fritidsutvecklare gått igenom området för att 
bedöma vilka förutsättningar som finns för att utveckla friluftsvärdena och samtidigt 
behålla och bevara de höga naturvärdena. 

3 Analys av kommunekolog
Efter fältbesöket fredag 20 september kan konstateras att området där cykelklubben 
bedriver sin verksamhet har höga natur- och friluftsvärden. Friluftsvärdet har till viss 
del skapats av cykelklubben, som också upprätthåller och utvecklar det utan att göra 
skada på de höga naturvärdena. En balansgång som kan vara svår men som i det här 
fallet hittills ser ut att ha fungerat utmärkt. 

Naturen utgörs av naturskog som domineras av ädellövträd samt av medelålders, 
planterad granskog. Detta ger området stora kontraster, med låga naturvärden i 
granskogen och mycket höga värden i lövskogen. Lövskogen utgörs till stor del av 
hassel och ek, men har tidigare varit dominerad av alm som nu drabbats av almsjuka. 
Trots det sorgliga intrycket med många döda träd i skogen har de döda almarna ett 
mycket högt naturvärde. I fältskiktet hittades signalarterna svart trolldruva, ormbär 
och blåsippa liksom den inte helt vanliga orkidén nästrot. 

Den varierade naturen ger klubben möjlighet att ”ta ut svängarna” i granskogen men 
också att uppleva lövskogen genom att vara försiktigare i utformningen av stigar och 
hinder där. Röjning kring stigarna sker varsamt och gynnar den lundflora som kräver 
lite mer ljusinsläpp. De döda träden får stå kvar utom i de fall de utgör stor risk intill 
stigar, och död ved lämnas liggande i skogen i de fall träd behövt läggas ner eller 
fallna träd flyttas från stigar.

Stigarna som planeras nu ska placeras i ett relativt slutet lövparti med flera 
naturvärdesarter och nästrot. Med den försiktighet och medvetenhet om skogens 
naturvärde som klubben visat i övrigt kan mindre stigar anläggas även här, på det sätt 
klubben avser.

4 Slutsats
Lekebergs kommun, kultur- och fritidsavdelningen och Sydnärkes miljöförvaltning 
bedömer att Lekebergs idrottsförening med sin kunskap om både området och 
naturvärdena kan utveckla avsett lövpartiområde med mindre stigar för att 
ytterligare höja friluftsvärdet i området. Föreningens försiktighet och medvetenhet 
gör att områdets höga naturvärden behålls och bevaras. 
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Fortsatta utvecklingsområden
Sydnärkes miljöförvaltning ser att områdets friluftsvärde ytterligare skulle höjas och 
synliggöras genom skyltning av områdets naturvärden och signalarter. Genom att 
beskriva området genom skyltning skulle kunskap om vikten av att bevara området 
öka och även göras intressant för allmänheten. Området skulle även lämpa sig för 
skolklasser i undervisningssyfte.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Marina Yazdani
förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Marina Yazdani (Fritidsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §59

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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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 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§59 - Information om utveckling av MTB-banan Lanna badgruva 
(KUB 19-900)
Ärendebeskrivning

Information kring dialog och samverkan mellan Lekebergs idrottsförening och Lekebergs 
kommun, kultur- och fritidsavdelningen vad gäller utveckling kring mountainbike-bana vid 
Lanna badgruva, den så kallade teknikbanan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om utveckling av MTB-banan Lanna badgruva - (80976)
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Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 190913 till 
191014

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.

Under perioden 20190913 till 191014 har det från skolor/förskolor i Lekebergs 
kommun rapporterats in följande. Från Mullhyttans skola rapporteras samtliga 
utredningar och kränkningar för 2019 då dessa inte tidigare meddelats till huvudman.

Mullhyttans skola

För vårterminen 2019 har följande incidenter inrapporterats från Mullhyttans skola:

Sex anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. I samtliga fall har åtgärdsplan upprättats.

Därutöver har en anmälning om misstänkt kränkning inkommit till huvudman där en 
utredning inletts men inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte. Dock har en 
åtgärdsplan upprättats.

För perioden augusti fram till 191014 har följande incidenter anmälts från 
Mullhyttans skola:

Fem anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. I samtliga fall har åtgärdsplan upprättats.

Därutöver har en anmälning om misstänkt kränkning inkommit till huvudman där en 
utredning inletts men inga beslut har tagits om kränkning skett eller inte. Dock har en 
åtgärdsplan upprättats.

Lekebergsskolan 7-9

Två anmälningar om misstänkt kränkning inkommit till huvudman, inga beslut har 
tagits om kränkning skett eller inte.
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Hidinge skola

Fem anmälningar om misstänkt kränkning inkommit till huvudman, inga beslut har 
tagits om kränkning skett eller inte.

En anmälning om kränkning har inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. En åtgärdsplan har upprättats.

En anmälning om kränkning har inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för kränkande 
behandling. Inga åtgärder planeras. 

Tulpanens skola

En anmälning om misstänkt kränkning inkommit till huvudman, inga beslut har tagits 
om kränkning skett eller inte.

Sex anmälningar om kränkning har inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleverna har blivit utsatta för kränkande 
behandling. I samtliga fall har åtgärdsplaner upprättats.

Dessutom har ett fall om kränkning inkommit till huvudman där beslut om kränkande 
behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven inte har blivit utsatt för 
kränkande behandling. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190913 till 191014.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §62

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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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 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-10-28

Justerare signatur

§62 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för 
perioden 190913 till 191014 (KUB 19-38)
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.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och 
trakasserier för perioden 190913 till 191014.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-94)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-86)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-87)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-90)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-93)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-83)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-85)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-84)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-80)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-81)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-74)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-75)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-70)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-69)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-72)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-73)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-76)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-77)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-78)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-66)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-67)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-68)
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 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-60)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-61)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-62)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-63)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-59)
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

190913 till 191014 - (80385)
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Protokoll 2019-10-28

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §63

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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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 2019-10-28

Datum för överklagan 2019-10-28 till och med 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§63 - Information - Årshjul för kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 19-920)
Ärendebeskrivning

Monica Skantz presenterar det årshjul som håller på att tas fram fram för kultur- och 
bildningsnämnden. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Årshjul för KUB-nämnden (utkast 2019-10-24) - (81082)
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