
Kallelse 2018-12-12

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Linda Kirrander, Utredningssekreterare
Cecilia Berglöf, Förvaltningsekonom
Monica Skantz, Förvaltningschef
Emma Godlund, Fritidsutvecklare
Tomas Andersson, Rektor

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

Till justerare väljs xx.

Förslag till beslut

Till justerare väljs xx.
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2 – Rapportering av det kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KUB 18-563)

Föredragande Tomas Andersson 
13:00

Ärendebeskrivning

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller 
har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning.

Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret för perioden 180101-180630.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av det kommunala aktivitetsansvaret för 
perioden 180101-180630.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §104 KUB-AU Rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret för perioden 180101-

180630
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3 – Handlingsplan kompetensförsörjning för 
kultur och bildningsförvaltningen 2018-
2022 
(KUB 18-27)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Som en del av Kommunstyrelsen beslut 2017-05-30 § 99, att ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en personal- och kompetensförsörjningsplan, så har nu kultur och bildningsförvaltningen tagit 
fram denna handlingsplan (den första versionen).

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden antar kultur och bildningsförvaltningens handlingsplan för 2018-2022.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsplan 2019 Kultur och bildning
 Kompetensförsörjningsplan Kultur och bildning 2018
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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4 – Ekonomisk uppföljning per sista 
november 2018, Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-985)

Föredragande Cecilia Berglöf 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk uppföljning per sista november för Kultur- och 
bildningsnämnden. Utfallet för perioden visar på ett överskott om 163 tkr vilket motsvarar en 
förbrukning på 91,6 % av budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 91,7 % i 
förbrukning av budgeten.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per sista november 2018.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning, Kultur och bildningsnämnden
 Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde, nov 2018
 §106 KUB-AU Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018

Sida 5 av 21



Kallelse 2018-12-12

5 – Beslutsattestanter 2019 för kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-984)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tagit fram en lista över aktuella beslutsattestanter och
ersättare för kultur- och bildningsnämnden för 2019. Beslutsattestant för ansvar 209
gäller från och med 2019-02-01, då enhetschefen för kultur- och fritidsavdelningen
Maria Gille börjar sin tjänst.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för kultur och 
bildningsnämnden 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter 2019 kultur- och bildningsnämnden
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §107 KUB-AU Beslutsattestanter 2019 kultur- och bildningsnämnden
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6 – Indexreglering av maxtaxa för förskola 
och fridshem för 2019 
(KUB 18-1019)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 30 december varje år. 
Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. De nya 
avgiftsnivåerna för maxtaxan redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 
januari 2019 till den 31 december 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden reviderar dokumentet Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Indexreglering av maxtaxa för förskola och fritidshem för 2019
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2019
 §110 KUB-AU Indexreglering av maxtaxa för förskola och fritidshem för 2019
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7 – Överenskommelse mellan Region Örebro 
län och kommunerna i Örebro län om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhäla, e-hälsa och 
kunskapsstyrning 
(KUB 18-935)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Syftet med överenskommelsen är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar 
som är grund för hur kommuner och Regionen i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Den ska vara kulturskapande samt trygga 
vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. 
Överenskommelsen kan också tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, 
överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga nämnder inom 
kommunerna. I Lekebergs kommun är det Kultur- och bildningsnämnden samt Socialnämnden.  

Förslag till beslut

 Kultur- och utbildningsnämnden 

1.       godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län. 

2.       Översänder beslutet till socialnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom. 
Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunernas i 
Örebro län

 Överenskommelse om samverkan - inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-
hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

 Protokoll Specifika samverkansrådet för folkhälsa socialvälfärd och vård, 2018-05-04
 Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2018-09-

28
 Brev - Överenskommelse för den kommunala skolans elevhälsa
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 Missiv gällande överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhäla, e-hälsa och 
kunskapsstyrning

 §109 KUB-AU Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i 
Örebro län
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8 – Revidering av beslut om uppdrag kring 
badplatser i Lekebergs kommun 
(KUB 18-776)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

I kultur- och bildningsnämndens beslut 2018-11-06, §91, uppdrog nämnden till förvaltningen om att 
fortsätta att se över behovet gällande övriga offentliga badplatser (Brogaland, Sixtorp samt Leken) i 
Lekebergs kommun. Då Sixtorp ägs av Region Örebro län föreslår förvaltningen att kultur- och 
bildningsnämnden reviderar beslutet och utelämnar Sixtorp.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden reviderar beslutet från 2018-11-06, § 91, och ger förvaltningen i 
uppdrag att se över behovet gällande övriga offentliga badplatser (Brogaland samt Leken) i 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut
 §91 KUB nämnd Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 

badplatserna i kommunen
 §111 KUB-AU Revidering av beslut om uppdrag kring badplatser i Lekebergs kommun
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9 – Beslut om utvecklingsbidrag 2018, del 2 
(KUB 18-340)

Föredragande Emma Godlund 14:15

Ärendebeskrivning

Den 1 mars var sista ansökningsdag 2018 för Utvecklingsbidrag, ett bidrag för att stärka 
föreningslivet i Lekebergs kommun. Efter 1 mars hade två ansökningar, om sammanlagt 54 000 kr, 
inkommit från föreningslivet i Lekeberg.

Beslut om de två ansökningarna fattades på Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 15 maj 
2018, § 41 (KUB 18-340). Tillsammans erhöll föreningarna 54 000 kr.

Bidragsbudgeten för utvecklingsbidrag omfattar 75 000 kr, således kvarstod 21 000 kr efter 
ovanstående beslut. Kultur- och bildningsnämnden utlyste då en förlängd ansökningstid till 30 
november 2018 med beslut i december 2018.

Efter den förlängda ansökningstiden har ytterligare 4 ansökningar, om sammanlagt 133 000 kr, 
inkommit.

Brohyttans idrottsförening ansöker om 75 000 kr för projekt Tillgänglighets-anpassning Brostugan

Mullhyttans bygdegård ansöker om 10 000 kr för projekt Attraktivare fritidsgård

Lekebergs idrottsförening ansöker om 30 000 kr för projekt Gamla kiosken/köket

Mullhyttans idrottsförening ansöker om 18 000 kr för projekt Trollstig

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

beviljar bidrag om 11 000 kr till Brohyttans idrottsförening för projekt Tillgänglighetsanpassning.

beviljar bidrag om 10 000 kr till Mullhyttans bygdeförening för projekt Attraktivare fritidsgård

avslår ansökan från Lekebergs idrottsförening

avslår ansökan från Mullhyttans idrottsförening

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsbidrag 2018, del 2
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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10 – Information - Erbjudande om stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända barn 
och elever 
(KUB 18-972)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever
 §116 KUB-AU Information - Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända 

barn och elever
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11 – Information - FN:s barnkonvention 
(KUB 18-1017)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att påbörja implementeringen av FN:s 
barnkonvention i sina verksamheter som blir lag från 1 januari 2020.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att påbörja implementeringen av FN:s barnkonvention i 
sina verksamheter som blir lag från 1 januari 2020.

 

Beslutsunderlag
 §114 KUB-AU Information - FN:s barnkonvention
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12 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan
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13 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 18 oktober till 
och med november 2018 
(KUB 18-905)

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.

För perioden 18 oktober till och med november har en anmälan från Tulpanens skola inkommit. 
Ärendet är under utredning, åtgärder har planerats.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling för perioden 18 
oktober till och med november 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 18 

oktober till och med november 2018
 §113 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 18 

oktober till och med november 2018
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14 – Borttagen på grund av sekretess 
(KUB 18-1008)

Föredragande  

Sida 17 av 21



Kallelse 2018-12-12

15 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-10-31 till 2018-12-04.

Delegationsbeslut
 KUB 18-886-6 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-880-5 - Delegationsbeslut - Extra resebidrag
 KUB 18-38-34 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning på förskolan Lär-Kan
 KUB 18-38-35 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av enhetschef
 KUB 18-38-36 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning lärare Lekebergsskolan 

7-8
 KUB 18-38-37 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av SYV
 KUB 18-38-38 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-39 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-40 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-41 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-43 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-44 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av kurator
 KUB 18-38-45 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-46 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av biträdande rektor 

till Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-47 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-48 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare
 KUB 18-38-49 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare SFI
 KUB 18-38-50 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 18-38-51 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2018-10-
31 till 2018-12-04.
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16 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till kultur- och bildningsnämnden för perioden 2018-10-18 till 2018-12-04.

Lista på meddelanden
 KUB 18-964-1 - Inspektionsrapport - Förskolan Äventyret, dnr 2018-001542
 KUB 18-973-1.1 - Skrivelse om Länsteatern
 KUB 18-983-1 - Beslut - Läsfrämjande insatser i förskolan, GD 2018:209 och KUR 2018/7943
 KUB 18-946-1 - Beslut rörande lokal för undervisning, Äppelblomman förskola, dnr 2018-

00839 samt Inspektionsrapport av Äppelblommans förskola
 KUB 18-989-1 - Inspektionsrapport - Växthuset Berga, Fjugesta 5:38, Lekeberg, dnr 2018-

001705
 KUB 18-989-2 - Föreläggande om åtgärder på Växthuset Berga, Fjugesta 5:38, Lekeberg, dnr 

2018-001705
 KUB 18-990-1 - Inspektionsrapport - Tummelitens förskola, Fjugesta 3:284, Lekeberg, dnr 

2018-001706
 KUB 18-991-2 - Föreläggande om åtgärder på Mullhyttans förskola, Sörhult 1:208, 

Lekebergs kommun, dnr 2018-001707
 KUB 18-990-2 - Föreläggande om åtgärder på Tummelitens förskola, Fjugesta 3:284, 

Lekeberg, dnr 2018-001706
 KUB 18-991-1 - Inspektionsrapport - Mullhyttans förskola, Sörhult 1:208, Mullhyttans 

förskola, Lekebergs kommun, dnr 2018-001707
  - Inbjudan - Från riksförbundet för särskilt begåvade elever
 KUB 18-998-1 - Syndpunkt - Angående användandet av palmolja i smörgåspålägget i 

förskolorna i Lekebergs kommun
 KUB 18-1023-1 - Rapport om rökfria skolgårdar i Örebro län
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17 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Synpunkter och klagomål inkomna till kultur- och bildningsnämnden mellan perioden 2018-10-18 
till 2018-12-04.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Angående tennisplan
 Syndpunkt - Angående användandet av palmolja i smörgåspålägget i förskolorna i 

Lekebergs kommun
 Fråga till förskolechef gällande byte av smörgåsmargarin
 Fråga till måltidschef gällande byte av margarin
 Svar - Brev om byte av smörgåsmargarin
 Svar från kostchef - Byte av margarin
 Svar gällande smör i förskolan
 Information - Artikel om byte av margarin
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18 – Protokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Redovisning av samverkansprotokoll för Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp 2018-10-
23 samt 2018-12-04. KUB sam utgörs av fackliga företrädare och representanter för 
arbetsgivaren. Förvaltningschefen för kultur- och bildning är ordförande.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-12-04
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-10-23

Sida 21 av 21


	03f15633-9bab-43fd-93f3-95a6dd0adca4.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Yrkande
	Propositionsordning

	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Delegationsbeslut
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Lista på meddelanden
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag


