
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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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
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande resurs för elev i skolan
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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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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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