
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
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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  
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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
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Rapportering av det 
kommunala aktivitetsansvaret

2

KUB 18-563
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Tomas Andersson (Rektor)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§104 - Rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret för 
perioden 180101-180630 (KUB 18-563)
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. - (KUB 18-563-1)
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Handlingsplan kompetensförsörjning för 
kultur och bildningsförvaltningen 2018-2022

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). 

1 Bakgrund
Syfte och mål med denna handlingsplan är att skapa förutsättningar för 
verksamheten att nå målen med perspektiv på god effektivitet, produktivitet 
och kvalitet.

2 Analys och slutsats
Det sker stora förändringar på arbetsmarknaden, bl.a. genom teknikutveckling, 
men också p.g.a. stora pensionsavgångar. Detta kräver att Lekebergs kommuns 
som arbetsgivare arbetar med strategisk kompetensförsörjning nära 
verksamheten och årligen upprättar en konkret handlingsplan tillsammans med 
sina olika förvaltningar. Eftersom denna handlingsplan är den första versionen 
och att förvaltningschef, och ledningsgruppen i vissa delar, är ny så kommer 
denna handlingsplan att revideras löpande (dock minst en gång/år) och då i 
dialog med, samt beslut av, kultur och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden beslutar att
anta kultur och bildningsförvaltningens handlingsplan för 2018-2022.

LEKEBERGS KOMMUN

 Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
Förvaltningschef Handläggare
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UTKAST

Kompetensförsörjningsplan Kultur och bildning 2018-2022

Bakgrund, syfte och mål med kompetensförsörjningsplanen (KFP)
Som en del av Lekebergs kommuns KFP 2018-2022 ska varje förvaltning ta fram en egen plan och i 
den beskriva samt analysera kommande kompetensbehov utifrån: 

a) Omvärldsanalys utifrån statistik och prognoser över ex. arbetsmarknad och demografi. 
b) Personalstyrka i nuläget, intern åldersstruktur samt kommande pensionsavgångar. 
c) Kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och ändrade 
kompetensprofiler. 
d) Teknikutveckling.

Som stöd i förvaltningens arbete med sin KFP finns en hel del tips, råd och fakta att ta från 
kommunens övergripande KFP som har följande innehåll:

Den finns i sin helhet på Lekeberg.se 
https://lekeberg.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument.4.711bc06b14820d116bc1b58.ht
ml?folder=19.311bff9c1522ed3c5911bd12&sv.url=12.711bc06b14820d116bc4a46 

Handlingsplan för kompetensförsörjning Kultur och bildning
Handlingsplanen för Kultur och bildningsförvaltningen (KUB) ska bidra till att kompetens-
försörjningen säkerställs genom konkreta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för 
verksamheten att nå målen med perspektiv på god effektivitet, produktivitet och kvalitet.

På kommande sidor redovisas KUBs handlingsplan ihop med rubrikerna: PROBLEMFORMULERING, 
MÅLSÄTTNING, ÅTGÄRD, TIDPLAN, BUDGET, ANSVARIG, UPPFÖLJNING
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UTKAST

PROBLEMFORMULERING
Inom KUB har ett flertal yrken identifierats som det råder brist på och som är viktiga för 
verksamhetens måluppfyllnad. Dessa är: Förskollärare, speciallärare, specialpedagoger, 
grundskollärare, fritidspedagoger, skolsköterska, psykolog, läkare, förskolechef, rektor.

Orsaken till att vi har brister här beror bl.a. bristyrken nationellt, hög arbetsbelastning, höga 
lönekrav, pendlingssvårighet (Lekebergs geografi), avsaknad av kringfunktioner, hög 
arbetsbelastning (arbetsmiljö) och dålig status. 

Målsättning
Genom att på ett mer strategiskt, inklusive systematiskt, sätt med kompetensförsörjningen inom 
kommunen och dess olika förvaltningar så är KUBs målsättning att säkerställa sin 
kompetensförsörjning genom att organisera arbetet med stöd av följande ”KFP- process”:

”HÖK18” är benämningen på det Läraravtal som slöts i september -18 och som vi vill ta vår 
utgångspunkt i när det gäller att minimera risker hos oss för att olika typer av kompetensbrister 
ska uppkomma på kortare- och längre sikt – och bidra till ökad måluppfyllelse.

Åtgärd
Ta fram en handlingsplan för ovanstående sex områden, dvs: Ledarskap, medarbetarskap, 
arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstider och lönebildning. T.ex. så handlar arbetsorganisation 
om att finna nya former/roller/kringfunktioner för att avlasta pedagoger och 
rektorer/förskolechefer så att de kan nyttjas mer för pedagogisk utveckling inklusive 
måluppfyllnad. Söka utvecklingsmedel, statsbidrag etc med fokus på detta utvecklingsområde.

Underlag till handlingsplanen för ”HÖK18” är samlat i KUBs gemensamma excelfil där arbete 
gjorts under hösten-18 i form av s.k. ”KFP SWOT” på APT- och Lgr nivå som är grunden till denna 
första version av KUBs kompetensförsörjningsplan.
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UTKAST

Tidplan
Jan-mar -19: Handlingsplan (i partnersamverkan med facken) för ”HÖK18”

Budget
MER-Plan 2019 + KS-medel (+ ev riktade statsbidrag)

Ansvarig
Förv.chef (+Lgr)

Uppföljning
Kvartalsvis genom stratsys och löpande via Lgr, KLG, nämnd och KUBSAM
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Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning per sista 
november 2018, Kultur- och bildningsnämnden

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
Förvaltningschef Handläggare
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Månad 11

KULTUR- OCH BILDNING

November Riktpunkt 91,7%

2018 Utfall 91,6%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse prognos Avvikelse

helår period förbrukat period helår helår

Gemensam verksamhet 17 951 16944 94% -489 14 925 3 026

Förskola 53 263 48530 91% 294 53 432 -169 

Grundskola (exkl skolskjutsar) 86 693 78944 91% 525 87 470 -777 

Skolskjutsar grundskolan 6 500 8647 133% -2 689 9 500 -3 000 

Gymnasieskola 27 717 24712 89% 696 28 117 -400 

Vuxenutbildning 866 221 26% 573 866 0

Kultur- och fritidsverksamhet 8 221 6283 76% 1 253 8 021 200

SUMMA 201 212 184 281 92% 163 202 331 -1 120 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Utfallet för Kultur- och bildningsnämnden per sista november visar ett överskott om totalt 163 tkr.

Det tillfälliga budgettillskottet om 2 mkr ligger under förvaltningschefens ansvar.
Skolskjutskostnader för grundskola väntas gå med underskott. 

Totalt överskott på grundskolan trots underskott på Hidinge och 7-9, som haft högre bemanning är 
budgeterat. Överskott på elevhälsan pga vakanta tjänster och nytt avtal med skolläkare. 

Lägre kostnader för köp av gymnasieutbildningar.

Kultur- och fritidsverksamheten har verksamheter som ännu inte har redovisat några kostnader.  Det 
finns även bidrag som ej ännu är utbetalda (såsom skötselbidrag). 
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§106 - Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018 (KUB 18-
985)
Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning per 30 november kommer till nämnden.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
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Klicka här för att skriva ärenderubrik.

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§107 - Beslutsattestanter 2019 kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 18-984)
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 - (KUB 18-984-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-984-1)
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Tjänsteskrivelse – Indexreglering av maxtaxa för 
förskola och fridshem för 2019

Ärendebeskrivning
Indexreglering av maxtaxan till de nivåer som fastställts av Skolverket inför 2019. 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-02-27, § 7, delegerade kommunfullmäktige 
till kultur- och bildningsnämnden att årligen justera maxtaxan inom förskola, 
fritidshem och pedagogiska omsorg utifrån Skolverkets fastställda belopp. Inför 2019 
har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 47 490 kr/mån.

1 Bakgrund
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. 

2 Slutsats
Aktuell taxa gällande från 190101 

Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1425 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 950 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 475 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst475 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 
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Dnr: KUB 18-1019

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst på 47 490 kr/månad

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Program

Plan
RiktlinjeFastställd av: Kultur- och bildningsnämnd

Datum: 2018-12-xx
Ansvarig tjänsteperson: Handläggare barnomsorg
Diarienummer: KUB 18-1019 >Regler

Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs 

kommun 2019
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1 Barnomsorg i Lekebergs kommun 

Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar har rätt att från ett års ålder 
erhålla plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Vårdnadshavare som 
är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn erbjuds förskoleverksamhet 
enligt särskilda regler. 

2  Verksamhetsformer i Lekebergs kommun 

2.1 Barn 1-5 år 
Från den dagen barnet fyller 1 år till och med sommaren det år 
barnet fyller 6 år 
2.1.1 Förskola 

Förskolor finns i Fjugesta, Mullhyttan och Lanna/Hidinge. 

2.1.2 Pedagogisk omsorg 
(Dagbarnvårdare) finns i Fjugesta. 

2.1.3 Avgiftsfri allmän förskola 
Erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år (15 timmar/vecka) och följer skolåret, 
d.v.s. barnet är ledigt under kompetensutvecklingsdagar och lovdagar. Allmän 
förskola ingår i den ordinarie förskoleverksamheten och är avgiftsfri. 

2.2 Barn 6-12 år 
Från hösten det år barnet fyller 6 år till sommaren det år barnet fyller 13 år 
2.2.1 Fritidshem 
Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. 
Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. Under skolloven får 
barnet vara på fritidshemmet den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. 

2.2.2 Lovfritidshem 
Lovfritidshem är till för de barn som inte är inskrivna i fritidshem, och vars 
vårdnadshavare arbetar eller studerar. Lovfritidshem erbjuds på lov- och 
kompetensutvecklingsdagar. En avgift tas ut med 40 kr/dag. Behov ska anmälas till 
fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse. 

2.3 Öppettider 
Verksamheterna hålls öppna inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maximala 
öppettiden mellan kl 6.00 och 18.00 alla helgfria vardagar förutom julafton, 
midsommarafton och nyårsafton. 
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2.3.1 Kompetensutvecklingsdagar 
Vid fem tillfällen/år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
under dessa dagar kommer ett tillfälligt alternativ att ordnas. Anmälan ska ske senast 
två veckor i förväg. 

2.3.2 Arbetsplatsträff 
Verksamheten har rätt att stänga tidigare, vanligtvis kl 16.00 högst 11 gånger per år 
för arbetsplatsträff och planering. Alternativ placering erbjuds för dem som så 
behöver. Behovet anmäls två veckor i förväg. 

2.3.3 Sammanslagning av verksamheter 
Under semesterperioder och klämdagar samarbetar verksamheterna inom hela 
kommunen. 

2.3.4 Bonusdagar 
Lekebergs kommun medger att ett inskrivet barn får komma till verksamheten under 
högst tre tillfällen extra per år, av annan anledning än vårdnadshavares 
arbete/studier. Ett tillfälle = en dag. Antalet timmar anpassas efter behov. 

3 Ansökan om plats 
Ansökan görs till Kultur- och bildningsförvaltningen. Ansökningsblankett samt andra 
blanketter gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns i Information 
Lekeberg (kommunhuset) och på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
Inkomstuppgift ska lämnas för beräkning av avgiftens storlek. 

3.1 Placeringsregler 
Plats ska erbjudas senast fyra månader efter anmälningsdatum. Kommunens 
målsättning är dock att tillhandahålla plats från den dag behovet finns. 

3.1.1 Turordning gäller enligt följande 
Datum när ansökan kommer in, gäller som anmälningsdatum. Fyra månader är den 
längsta tid som kan tillgodoräknas. 
Placeringar sker utifrån anmälningsdatum och tillgång till lediga platser inom hela 
kommunen samt vårdnadshavares önskemål. 
Om en familj tackar nej till en erbjuden plats får den behålla sin plats i kön och 
kommer att erbjudas andra platser som blir lediga, men kommunen lovar i sådana 
fall inte längre plats inom fyra månader. 
Om vårdnadshavare önskar byta placering för sitt barn ska ny ansökan göras. 
Önskemål tillgodoses så snart möjlighet ges.
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4 Placeringstid 

4.1 Avgiftsbelagd placering 

4.1.1 Vid arbete eller studier 
Vårdnadshavares arbetstid/studietid + eventuell restid ligger till grund för barnets 
placeringstid. 
Skälig sovtid erbjuds i samband med nattarbete med max 8 timmar efter arbetat pass 
och med max 4 timmar före. 
För barn i förskola och pedagogisk omsorg gäller att om omsorgsbehovet understiger 
15 timmar per vecka erbjuds ytterligare tid upp till 15 timmar per vecka inom ramen 
8.00-14.00, måndag till fredag. 

4.1.2  Vid föräldraledighet eller arbetslöshet 
Barn 1-2 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Barn 3-5 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Följande alternativ finns: 
1. Tiden får förläggas valfritt inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag 
2. Avgiftsfri allmän förskola. Se nedan vad det innebär. 
I undantagsfall kan förskolechef besluta om annan tid. 

4.2 Avgiftsfri placering, allmän förskola 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till sommaren det fyller 6 år 
finns möjlighet att välja en avgiftsfri plats i den så kallade allmänna förskolan. Den 
bedrivs enbart i förskolan och inte i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det är 
frivilligt att delta i verksamheten och den vänder sig i första hand till barn vars 
vårdnadshavare är hemmavarande. 
Verksamheten är en del av den ordinarie förskoleverksamheten. Läroplanen för 
förskolan styr dess innehåll. 
Den följer grundskolans läsår och barnen har ingen placeringen under lov och 
studiedagar. 
Tiden som erbjuds är 15 timmar per helgfri vecka vilka får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Vårdnadshavare som önskar byta placering till avgiftsfri allmän förskola ska anmäla 
detta skriftligt på särskild blankett senast en månad innan önskat datum. 

4.3 Inskolning 
Inskolning sker enligt överenskommelse med verksamheten och är avgiftsbelagd. 
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4.4 Barn på fritidshem 
Barn till arbetssökande har inte rätt till plats på fritidshem. Ingen uppsägningstid 
krävs. 
Barn till föräldralediga har inte rätt till plats på fritidshem. Uppsägningstiden är två 
månader. Vid återgång till arbete eller studier får barnet plats på fritidshem vid den 
skola barnet tillhör. 

4.5 Schema 
Ett aktuellt schema med vårdnadshavares arbetstid/studietid samt barnets 
placeringstid ska lämnas. Schemat gäller tillsvidare och ett nytt ska lämnas vid 
varaktiga förändringar. Tillfälliga förändringar meddelas endast till verksamheten. 
För barn med hemmavarande föräldrar lämnas vald placeringstid på 
schemablanketten vilket sedan gäller tillsvidare. 
Kontroll angående arbetstider kan göras hos arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

4.6 Vid vårdnadshavares sjukdom 
Vid vårdnadshavares sjukdom får ordinarie placeringstid behållas de första 14 
dagarna. Efter det erbjuds 15 timmar per vecka. Beroende på de faktiska 
omständigheterna kan tiden ökas efter överenskommelse med respektive rektor eller 
förskolechef. 

4.7 Vid graviditetspenning, föräldrapenning i samband med 
barns födelse samt stadigvarande aktivitets- och 
sjukersättning 

Barn erbjuds placering med 15 timmar per vecka. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 

5 Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats ska ske skriftligt. Uppsägningstiden för barn i 
förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem är två månader. Tiden räknas från den dag 
uppsägningen har kommit Kultur- och bildningsförvaltningen tillhanda. 
Avgift erläggs alltid under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller ej. Ett 
undantag gäller inom fritidshem: Vid arbetslöshet har barnet ej rätt till fritidshem. 
Uppsägningstid gäller ej. 
Om platsen inte utnyttjats under 30 dagar eller längre utan överenskommelse kan 
Lekebergs kommun säga upp platsinnehavaren. 

6 Avgifter 
Riksdagen beslutar om den maximala taxa som vårdnadshavare kan få betala för 
plats i barnomsorg. Se aktuella belopp i bilaga 1. 
Det yngsta placerade barnet räknas som ”barn ett”. 
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6.1.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten 
barn två: 2 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.2  Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.3  Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.4 Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

6.2 Avgift vid semester och andra avbrott 
Avgiften betalas månadsvis i efterhand vid 12 tillfällen per år. Den bör ses som en 
årsavgift, fördelad på 12 betalningstillfällen. Därför utgår avgift även om barnen, t.ex. 
på grund av föräldrarnas semester, är frånvarande en månad. Vid barns sjukdom mer 
än 30 dagar kan avdrag på avgiften ske för de dagar som överstiger 30 
dagarsgränsen. Avdraget sker inte per automatik utan måste begäras av 
vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. Kontakta barnomsorgshandläggaren för 
begäran om avdrag. 

6.3 Om man inte betalar avgiften 
Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet med kommunens riktlinjer. 
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6.4 Avgiftsgrundande inkomst 
6.4.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner, ensamstående 
Taxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta föräldrar jämställs i 
avgiftshänseende sammanboende, oavsett om de har gemensamt barn eller ej. 

6.4.2 Gemensam vårdnad med stadigvarande växelvis boende 
Avgift tas ut av båda vårdnadshavarna, d.v.s. delad faktura enligt ordinarie taxa. 
Avgiftsgrundade inkomst är respektive hushålls sammanräknade inkomst. 

6.4.3 Hur räknas inkomsten ut 
Avgiftsgrundande inkomst är familjens sammanlagda förvärvsinkomst före skatt och 
före eventuella avdrag för inkomstens förvärvande. 

6.4.4 Vad räknas som inkomst? 
Se inkomstblankettens baksida. 

6.4.5 Anmäl inkomstförändring 
Vårdnadshavare är skyldiga att lämna korrekta uppgifter om den avgiftsgrundande 
inkomsten samt omgående anmäla om inkomsten ändras. Inkomstuppgiftens 
riktighet kan kontrolleras gentemot Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna inte 
överensstämmer kan avgiftsnivån korrigeras i efterhand, med retroaktiva 
krav/återbetalningar som följd. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras avgift efter 
högsta inkomstklass. 
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7 Bilaga 1. 
Aktuell taxa gällande från 190101 

Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1425 1382 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 950 922 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 475 461 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950  922 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 475 461 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 461 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950 922 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 475 461 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 461 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst på 47 490 46 080 
kr/månad
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §110

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§110 - Indexreglering av maxtaxa för förskola och fritidshem för 
2019 (KUB 18-1019)
Ärendebeskrivning

Handlingar kommer till nämnden.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.
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Överenskommelse mellan 
Region Örebro län och 

kommunerna i Örebro län om 
samverkan inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, elevhäla, 
e-hälsa och kunskapsstyrning 
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Dnr: KUB 18-935

   

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

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.  

1 Bakgrund
I samband med arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018-01-
01 aktualiserades behovet av att uppdatera det länsövergripande ramavtalet för 
samverkan mellan huvudmännen. Som ersättning för samverkansavtalen från 1999 
och 2011 har därför en ny samverkansöverenskommelse tagits fram. 

Syftet är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är 
grund för hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning och som kan tjäna som ett samlande 
ramverk för de många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa 
områden.

Den gemensamma värdegrunden 

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kännetecknas av 
 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 
 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 
vilken av parterna som utför insatsen 
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 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 
skapar trygghet i vårdkedjan 

I övrigt betonar överenskommelsen områdena kunskapsstyrning, e-hälsa och 
digitalisering samt nära vård som viktiga strategiska områden för utveckling. 
Med insatser byggda på bästa tillgängliga kunskap, utnyttjande av 
digitaliseringens möjligheter och en nära vård där invånarna inte upplever någon 
gräns mellan region och kommun skapas goda förutsättningar för att leva upp till 
den gemensamma värdegrunden.

2 Analys
Parternas åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse 
implementeras och görs kända inom den egna organisationen samt inom de 
utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med. Det innebär 
också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av 
överenskommelsen. För Lekebergs kommun blir det viktigt att upprätta rutiner för 
att kunna identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser från 
överenskommelsen.

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. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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1. Bakgrund 

Sedan ÄDEL-reformen genomfördes vid årsskiftet 1991-1992 har ett stort antal avtal, 

överenskommelser och riktlinjer tagits fram i samverkan mellan Örebro läns 

landsting/Region Örebro län och länets kommuner för att reglera samverkan kring 

främst hälso- och sjukvård men också inom socialtjänst, elevhälsa och e-hälsa. 

Hemsjukvårdsavtalet 2004 och ViSam-projektet mellan 2010 och 2013 är två 

länsövergripande exempel på överenskommelser/projekt som lett till en tryggare 

samverkan kring stora patientgrupper mellan huvudmännen. Ett länsövergripande 

samverkansavtal som berör dessa samverkansområden slöts mellan parterna 1999-08-

25 och har sedan reviderats ett antal gånger, senast 2011-03-10. 

 

I samband med arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018-01-

01 aktualiserades behovet av att uppdatera det länsövergripande ramavtalet för 

samverkan mellan huvudmännen eftersom regionbildningen och en mängd andra 

förändringar gjort det gamla avtalet inaktuellt. Som ersättning för samverkansavtalen 

från 1999 och 2011 har därför denna samverkansöverenskommelse tagits fram. Syftet 

är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund för 

hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-

hälsa och kunskapsstyrning och som kan tjäna som ett samlande ramverk för de 

många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden. 

2. Parter i överenskommelsen 

Parter i denna överenskommelse är Region Örebro län och var 

och en av de tolv kommunerna i Örebro län (Askersund, 

Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, 

Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro). I 

fortsättningen av denna överenskommelse benämns dessa 

parterna. Överenskommelsen är framtagen i Chefsgruppen för 

samverkan inom social välfärd och vård och Chefsgruppen för 

skola, utbildning och kompetensförsörjning och speglar de 

intentioner denna gruppering har för hur samverkan mellan 

parterna ska ske. 
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Anteckning
Övergripande paraply för alla andra överenskommelser på olika områden. Slipper upprepa principerna. Kulturskapande enbart. Ingen ekonomi inblandad i denna. Behov av revidering eftersom den tidigare övergripande överenskommelsen antogs innan regionbildningen 2015..
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Anteckning
Parter är kommunerna och regionen.
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3. Giltighet 

Överenskommelsen skall godkännas i Specifika samverkansrådet för samverkan inom 

folkhälsa, social välfärd och vård och Specifika samverkansrådet för skola, utbildning 

och kompetensförsörjning och gäller, under förutsättning att den därefter godkänns i 

behöriga nämnder inom kommunerna och Region Örebro län, från och med 2018-xx-

xx och tills vidare. Vid större förändringar i förutsättningarna kan en part påkalla 

förändringar i delar eller hela överenskommelsen. 

4. Omfattning 

Överenskommelsen om samverkan 

utgör en central förutsättning för 

att uppfylla det uppdrag som ingår 

i uppdragsbeskrivningen för såväl 

Specifika samverkansrådet för 

samverkan inom folkhälsa, social 

välfärd och vård  och Specifika 

samverkansrådet för samverkan 

inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning som för 

tjänstemannastödet för 

samverkansorganisationen: Att 

initiera och samråda om frågor 

inom verksamhetsområdet som är 

strategiska och viktiga för 

regionen.  

 

Även specifika samverkansrådets uppdrag Att samordna det regionala 

utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet förutsätter väl fungerande 

samverkansformer för att kunna genomföras. 

 

Överenskommelsen beskriver de övergripande principer och gemensamma 

värderingar som är basen för samverkan mellan parterna inom de områden där man 

delar hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt samverkan 

mellan Region Örebro län och kommunernas socialtjänst, vidare skolornas elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning. Det övergripande syftet med denna överenskommelse 

är att vara kulturskapande, att trygga vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull 

samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. Inom ett stort antal områden finns 

och tillkommer överenskommelser som mera i detalj reglerar hur samverkan inom 

dessa områden ska ske. 
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5. Principer för samverkan 

Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid 

utformningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel 

vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra 

att den enskilde inte faller mellan stolarna. Ett arbetssätt som stärker individens rätt 

till självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad 

individuell planering (SIP). Det arbetssättet ska vara en central utgångspunkt för 

samverkan mellan parterna. Även närståendes och brukarorganisationers delaktighet i 

planering och genomförande av insatser ska säkras. 

 

Att utgångspunkten för  

samverkan är individens  

behov och önskemål  

medför att strikta gränser  

för de olika huvud- 

männens ansvarsområden  

inte kan vara avgörande för  

vem som ansvarar för att  

utföra en insats. De  

samverkande parterna måste  

vara beredda att göra avkall  

på gränsdragningen för att  

den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Detta innebär inte att huvudsakliga 

ansvarsområden ska förändras men att de i ett enskilt fall kan behöva anpassas  

utifrån den unika situationen.  

 

Tillit mellan huvudmännen är en princip som skapar goda förutsättningar för en 

fungerande samverkan. Tillit innebär i detta sammanhang att ömsesidigt lita på att 

respektive verksamhet ständigt strävar efter att leva upp till sina åtaganden och agerar 

utifrån målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda personer som ska 

ta del av de tjänster som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av 

att respektive verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller 

inom det egna ansvarsområdet.  

 

Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om större 

förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, 

samverkanspartnerns verksamhet och/eller den enskilde.  
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Anteckning
Den enskilde i centrum. Dess rätt till självbestämmande och delaktighet i de insatser som behövs. 

ian067_4
Anteckning
Zonförsvaret. -inte grändragning - punktmarkering utan gemensamt ansvar, gå in för att stötta varandra.

ian067_5
Anteckning
Tillit - självklart men ack så svårt. Lita på att vi kan våra områden och gör vårt bästa för att få det att fungera. 

ian067_6
Anteckning
Informationsskyldighet.



 

Region Örebro län ÖK om samverkan | Författare: Mats Björeman & Ingmar Ångman | Datum: 2018-02-01 7 (10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De insatser som ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Sådan kan hämtas ur 

vedertagna metodbeskrivningar, forskning, beprövad erfarenhet hos professionen och 

i erfarenheten hos de enskilda personer som berörs. En källa till evidensbaserat arbete 

är de vägledande dokument som nationella myndigheter lämnar, exempelvis 

nationella riktlinjer. Parterna har ett gemensamt ansvar för att stödja ett 

kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom den 

samverkansstruktur som finns i länet. 

6. Gemensam värdegrund 

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kännetecknas av 

  

 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 

 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 

vilken av parterna som utför insatsen 

 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan 

7. Gemensamt åtagande 

Parternas gemensamma åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse 

med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom den egna organisationen 

samt inom de utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med. Det 

innebär också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av 

överenskommelsen. 
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Evidensbaserat arbetssätt.
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Anteckning
Så här vill vi bli uppfattade.
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8. Gemensam stödstruktur 

Inom Örebro län finns en samverkansstruktur på såväl politisk- som 

tjänstemannanivå. Denna samverkansstruktur ska förvalta och utveckla intentionerna i 

denna överenskommelse. På tjänstemannanivå är Chefsgruppen för samverkan inom 

social välfärd och vård och Chefsgruppen för samverkan inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning ytterst ansvarig för denna uppgift. Bilaga 1 till denna 

överenskommelse beskriver den aktuella politiska och tjänstemannamässiga 

samverkansstrukturen mellan parterna 
 

Formerna för elektronisk kommunikation  

och informationsöverföring mellan  

parterna ska utvecklas för att säkra  

intentionerna i denna överenskommelse.  

Alla underavtal, -överenskommelser och  

-riktlinjer som upprättas ska kunna nås av  

medarbetare från parterna på ett enkelt och  

överskådligt sätt via nätet. 

 

Avvikelser från uppgjorda samverkans- 

överenskommelser ska parterna ha  

rutiner för att identifiera, dokumentera  

och rapportera. 

9. Kunskapsstyrning 

För att varje möte mellan patienter, brukare och medarbetare ska vara 

kunskapsbaserat krävs att det finns snabb och säker tillgång till bästa möjliga kunskap 

och förutsättningar till ständigt förbättringsarbete för medarbetare inom såväl 

kommuner som regioner/landsting. Genom att insatserna för alla, oavsett kön, ålder, 

etnicitet, funktionalitet eller socioekonomisk tillhörighet, baseras på aktuell kunskap 

blir vården och omsorgen mer jämlik. 

10. E-hälsa och digitalisering 

Utnyttjande av tillämpningar inom e-hälsa och digitalisering är en förutsättning för att 

underlätta samverkan mellan parterna och även för att underlätta för den enskilde. En 

regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets 

kommuner inom detta område har tagits fram. Den syftar till att stödja genomförandet 

av olika aktiviteter i samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner för 

att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa 2025. 
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Anteckning
Viktigt att det är enkelt att hitta våra överenskommelser. VVF-sidan. Avvikelsehantering - bästa sättet att lära och förbättra i vardagen.

ian067_10
Anteckning
Tre aktuella områden - kunkapsstyrning.E-hälsa och nära vård. Betonas i överenskommelsen som viktiga områden för utveckling.
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11. Nära vård 

Insatserna för de av länets invånare som har behov av sådana från både Region 

Örebro län och kommunen ska i största möjliga utsträckning ske i individens närhet, i 

hemmet eller i boenden. Tillgängliga tekniska och digitala lösningar för att kunna 

utföra insatser i individens närhet ska utnyttjas så långt det är möjligt.  

 

En förutsättning för en sådan god, nära vård är tillitsfulla relationer mellan parterna 

såväl på länsnivå som ute i länsdelarna. I länsdelarna gäller detta regionens och 

kommunernas företrädare i samverkansgrupper men också medarbetare på kliniker, 

vårdcentraler, i kommunala boenden, hemtjänst och hemsjukvård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap om och respekt för varandras kompetens och uppdrag och en vilja att  

hjälpas åt över huvudmannagränserna för att lösa de behov som invånarna har bidrar 

till att den som har behov av insatserna inte upplever någon gräns mellan region och 

kommun. Den gränslösa nära vården är målet för Region Örebro län och länets 

kommuner. 
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 Tjänsteställe Sekreterare 
Specifika samverkansrådet folkhälsa, 
social välfärd och vård 

Förvaltningen regional  
utveckling 

Ann-Louise  
Gustafsson 
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Region Örebro län 
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Protokoll specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård 

 

Tid: Fredag den 4 maj kl 13.00-15.00  
Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 

 
Vid protokollet 

 

 
Ann-Louise Gustafsson 
Sekreterare 
 
Justerat den:  

 
 

 
Jihad Menhem  Anita Bohlin Neuman 
Ordförande  Justerare 

 
Närvarande ledamöter: 

 

Siv Ahlstrand  Askersund 
Anita Bohlin Neuman  Degerfors 
Veronica Wallgren  Hallsberg 
Christina Kuurne  Hällefors 
Ingegerd Bennysson  Karlskoga 
Gunnel Kask  Kumla 
Anette Schön  Laxå 
Henrik Hult   Lekeberg 
Susanne Karlsson  Lindesberg 
Ulla Kalander Karlsson  Ljusnarsberg 
Jonas Åkerman  Nora 
Per-Åke Sörman  Örebro 
 
Jihad Menhem  Region Örebro län 

 
Närvarande ersättare: 
  

 Kenneth Johansson  Askersund 
 Carina Riberg  Kumla   

 
Övriga närvarande: 
  

 Marie Gustafsson  Region Örebro län 
 Clas-Mårten Ingberg  Region Örebro län 
 Ann-Louise Gustafsson  Region Örebro län 
 Karin Sundin  Region Örebro län 
 Anna Jakobsson  Region Örebro län 

Ingmar Ångman  Degerfors kommun (punkt 6) 
 Magnus Persson  Region Örebro län (punkt 7) 
 Linnea Hedkvist  Region Örebro län (punkt 8) 
 Jan Sundelius  Region Örebro län (punkt 9) 
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1. Mötet öppnades  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och en 
presentationsrunda genomfördes.  

 
2. Val av justerare 

Anita Bohlin Neuman utsågs till justerare.  
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
4. Föregående möte och protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes och lades till  handlingar-
na.  
 

5. Rapport från chefsgruppen social välfärd och vård samt berednings-
gruppen för folkhälsa 
Punkten utgick eftersom Marie inte deltog på dagens möte. 

 
6. Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, social-

tjänst, elevhälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län  
Ingmar Ångman presenterade ÖK.  
 
Bakgrunden till ÖK är behov av ett paraply för alla ÖK mellan kommu-
nerna i länet och Region Örebro län – en övergripande ÖK som beskri-
ver de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund 
för hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. 
 
ÖK ersätter ett befintligt avtal som slöts mellan parterna 1999. Det på-
går dessutom en översyn av alla gemensamma ÖK, riktlinjer etc och 
man ser också över den samverkansportalen, VVF-sidan, där dessa 
finns publicerade. ÖK gäller även elevhälsan och kommer därmed även 
behandlas av det Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning. Parter är kommunerna i länet och Region Öre-
bro län. 
 
Principer för samverkan liknas med ”zonförsvaret” i fotboll – att man 
inte bara kan tänka på sitt eget område utan ibland behöver gå över 
linjen och hjälpa sina medspelare. 
 

Sida 74 av 203



 

 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 

 

Begreppet tillit tas också upp – att ha förtroende för varandra. Att vi 
måste kunna få information från varandra och har skyldighet att infor-
mera varandra. En gemensam värdegrund sammanfattas i fem punkter 
och som utmaningar nämns: e-hälsa, digitalisering och den nära vår-
den. 
 
Chefsgruppen har ställt sig bakom ÖK. 
 
Frågor/synpunkter: 

• Samverkan är bra – jätteviktigt!  
• ”Falla mellan stolarna” och tillit – jätteviktiga begrepp 
• Bra att skolhälsovården är med 
• Uppföljning? Hur och hur ofta? Struktur för detta? Inget kon-

kret förslag finns. Viktigt att uppföljning sker med ett visst 
tidsintervall t ex i form av återkommande återrapportering i 
detta råd. 

 
Rådets ledamöter godkände ÖK men vill att man beaktar synpunkten 
om uppföljning (se ovan). ÖK går nu vidare till Specifika samverkansrå-
det för skola, utbildning och kompetensförsörjning för godkännande 
där. ÖK ska sedan godkännas i behöriga nämnder i kommunerna i Öre-
bro län och Region Örebro län. 

 
7. Projekt Målbild HS2030  

Magnus Persson informerade om projektet.  
 
Projektet är ett uppdrag från Regionfullmäktige att ta fram ett visions-
dokument med en målbild fram till 2028. Syftet är att med hjälp av en 
tydlig målbild tio år fram i tiden skapa goda förutsättningar för en ge-
mensam förståelse för vad som krävs för en god framtida utveckling av 
hälso- och sjukvården i Örebro län.  
 
Det händer mycket i länet vilket är grunden för att ta fram en målbild: 

• Det sker omflyttningar både utifrån och inom länet.  
• Socioekonomiska skillnader i länet påverkar.  
• Ekonomiska förutsättningar, det är t ex många som blir äldre 

idag vilket innebär en större försörjningsbörda och ungdomar 
studerar längre vilket innebär att de kommer ut senare på ar-
betsmarknaden.  
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• Staten har agerat mycket med pengar och stora statliga utred-
ningar – närspecialiserad vård t ex.  

• Den nära vården – samspelet mellan kommun och region – Gö-
ran Stiernstedts utredning.  

• Vi driver universitetssjukvård och har universitet – utbildningar 
och forskning.  

 
Bra med en gemensam målbild för vart man vill komma. Ett jobb som 
även kommunerna bör vara involverade i. På andra håll har detta inte 
riktigt landat men i Örebro län finns ett önskemål att kommunerna 
också är med i detta och responsen från tjänstemännen är positiv – de 
anser detta vara viktigt och angeläget. 
 
Uppdraget: 

• Kopplat till mål i RUSen. 
• Ett medborgar- och patientperspektiv.  
• Förhålla sig till det som händer i omvärlden.  
• Inte en strategi för implementering – det kommer i nästa steg.  

• Använda målbildsbegreppet – ej vision. 
 
Projektet har börjat med att titta på ”vad vi vill”. Underlagsrapporter 
har tagits fram t ex i form av:  

• Demografisk prognos från SCB 
• Ekonomiska framskrivningar från SKL 
• Struktur och styrning av hälso- och sjukvården 
• Kompetensförsörjningsunderlag 
• Hållbar utveckling 
• Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
• Utvecklingstrender – e-hälsa etc 
• Hur det kommunala och regionala samspelet i vård och omsorg 

fungerar 
 
Informations- och dialogmöten genomförs. Djupare dialog och förank-
ring i bl a HS ledningsgrupp.  
 
Tidplan: 

• Underlagsrapporter tas fram och dialog etableras under våren 
2018. 

• Förslag till målbild formuleras och fortsatt dialog under 
sept/okt 2018. 
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• Förslag överlämnas i nov 2018 till regiondirek-
tör/regionstyrelse/kommuner. 

   
Frågor/synpunkter: 

• Jätteviktigt för samarbetet – bra att kommunerna blir involve-
rade. 

• Jätteutmaning för alla med de allt fler äldre.  
• 25% av sjukvården utförs i kommunerna. 
• Bra att jobba tillsammans om vi ska klara en av de stora utma-

ningar som ligger framför oss – kompetensbehoven.  
• Omställningen till den nära vården.  
• Ta fasta på det som fungerar – viktigt för både kommun och 

region. 
 

8. Handlingsplan folkhälsa utifrån Regional utvecklingsstrategi 
Linnea Hedkvist informerade om den handlingsplan för folkhälsa som 
ska tas fram utifrån den Regionala utvecklingsstrategin, RUSen.  
 
RUSen beslutades i regionfullmäktige 6 mars 2018. Syfte med RUSen – 
en gemensam vägvisare för hur vi vill utveckla vårt län.  
 
Övergripande mål i RUSen är: stark konkurrenskraft, hög och jämlik 
livskvalitet samt god resurseffektivitet. Kopplat till dessa finns effekt-
mål. Effektmålen har stark bäring på folkhälsopolitiken.  
 
Tio prioriterade områden har tagits fram för att nå mål och effekter. 
Det finns också ett antal indikatorer för respektive effektmål, det finns 
egentligen fler än de som visas i RUSen men av utrymmesskäl har bara 
några tagits med där.  
 
Nu ska handlingsplaner tas fram utifrån en modell för genomförande – 
en genomförandeplan.  
 
Respektive områdeschef på Regional utveckling ansvarar för att ta fram 
handlingsplaner för ett eller ett par prioriterade områden i RUSen. Ma-
rie Gustafsson har fått ansvar för ”Hälsofrämjande arbete och hälso- 
och sjukvård” och Linnea har fått uppdraget av Marie att ta fram denna 
handlingsplan. Handlingsplanen kommer tas fram i samverkan med 
andra som jobbar med viktiga delar inom detta prioriterade område 
såsom trafik, kultur, hållbar utveckling etc. Det kommer också göras en 
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intressentanalys för vilka andra man behöver involvera i arbetet – folk-
hälsoöverenskommelsen involverar ju t ex även civila samhället. Det 
finns även en koppling till en politisk grupp.  
 
Viktiga underlagsdokument för arbetet finns – RUS, VP, Hållbarhets-
program, Regionala kommissionens slutrapport, ÖK folkhälsa, Agenda 
2030, folkhälsoproposition etc. 
 
Konkret processplan kommer inom kort – när genomförandeplanen är 
klar. Uppföljande rapportering till rådet under hösten. 

 
9. Lägesrapport ÖK samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 
Jan Sundelius presenterade aktuellt läge.  
 
Den nya lagen har varit igång sen 1 januari och man börjar kunna se ef-
fekterna. Varför vi gör det här: god vård för den enskilde, undvika onö-
dig sjukhusvistelse, öka den enskildes delaktighet. Lagen är ett första 
steg i att jobba med en god och nära vård (Göran Stiernstedts utred-
ning).  
 
En webbkoll kommer genomföras – en mätning för att undersöka hur 
förändringen uppfattas av medborgarna. 
 
Ingen kommun fick betalningsansvar i mars för somatisk vård. Lite mer 
osäkra data för psykiatrin. För första gången sedan man började mäta 
så ligger Örebro län bättre än rikets värden. 
 
Fortsatta utmaningar: 

• Beslutsstöd och vårdbegäran behöver förbättras – att rätt in-
formation kommer in från kommunerna 

• Preliminärt utskrivningsdatum – ser bra ut men behöver fortfa-
rande jobbas med 

• Utskrivningsklar  
• Utskrivningsplanering i stället för vårdplanering – få in det nya 

arbetssättet att inte längre ha någon vårdplanering  
• Information till patienten – rätt information i rätt tid 
• Informationsöverföring mellan verksamheter – lära sig använda 

systemet och ta personlig kontakt när det behövs 
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• Processen runt SIP – alldeles för få som får kallelse till SIP fort-
farande 

 
Utropstecken: 

• Kortare vårdtider för utskrivningsklara 
• Vårdsamordnare finns på vårdcentralerna – acceptans från 

kommunerna att samordnarna finns 
• Lokala rutiner och arbetssätt finns och utvecklas 
• Ökad samverkan lokalt 

 
Frågor/synpunkter: 

• Mer utbildningsinsatser krävs – är planerade 
• Imponerad av det arbete som gjorts, få klagomål – roligt att det 

gått så bra som det gjort 
• Att få upp antalet SIPar är viktigt 
• Karin Sundin informerar om att en medborgardialog kommer 

genomföras under hösten  
 

10. Samarbete mellan BUP och kommunerna 
Utgår eftersom Susanne Karlsson inte deltar på mötet.  

 
11. Nya frågor från kommunerna 

Inga frågor från kommunerna. 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
13. Mötet avslutades 

Jihad Menhem tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Anna Elverskog 

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 

 
Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Fredag 28 september 2018 kl 09:00 – 12:00 
Plats: Konferenslokal Lärken, Eklundavägen 1, Örebro 
 
Vid protokollet: 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2018-10-12 
 
 
Irén Lejegren                                             Håkan Söderman 
Ordförande              Justerare 
 
Närvarande ledamöter: 
Ledamöter: 
Ronny Larsson (S)   Askersund kommun  
Markus Sukuvaara (V)  Degerfors kommun 
Siw Lunander (S)   Hallsbergs kommun  
Christina Johansson (M)  Hällefors kommun 
Yvonne Nilsson (S)   Karlskoga kommun  
Oscar Svärd (M)   Kumla kommun  
Arne Augustsson (C)   Laxå kommun 
Håkan Söderman (M), vice ordförande Lekeberg kommun  
Linda Svahn (S)   Lindesberg kommun 
Ulla Kalander Karlsson (S)  Ljusnarsberg kommun 
Ulla Bergström (S)  Nora kommun 
Jessica Ekebring (S)   Örebro kommun 
Irén Lejegren (S)    Region Örebro län 
 

Övriga närvarande: 
Ewa Lindberg   Region Örebro län 
Anita Thorsberg Ladinek  Region Örebro län 
Eva Sund   Region Örebro län 
Maria Svensson Hallberg  Region Örebro län 
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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Anna Elverskog 

 

 

1. Mötet öppnas 
Irén Lejegren hälsar alla välkomna 
 

2. Justerare 
Håkan Söderman väljs till justerare 
 

3. Dagordning godkännes 
 

4. Lägesrunda från kommunerna 
De närvarande ledamöterna gav en lägesrapport om vad som är ak-
tuellt i respektive kommun. I samtliga kommuner är det fortfarande 
oklart hur politiken kommer att se ut framöver. De flesta kommuner 
har inlett förhandlingar men inget är i dagsläget klart. 
 

5. Besök från Komtek  
Besök av Niklas Jarl, enhetschef på Komtek och Susanne Skagersten, 
projektledare och teknikpedagog. Örebro är det enda län i hela Sve-
rige där alla kommuner har Komtekverksamhet. Komtek jobbar med 
att öka intresset för teknikutbildningar, bryta könsroller och at öka 
måluppfyllelsen för teknik och NO-ämnena. 83% av eleverna som 
gått på Komtek angav att Komtek gjort dem mer intresserade av en 
teknisk utbildning. Komtek har koppling till Örebro universitet bland 
annat genom Teknikcollege som kommer att bjudas in till Specifika 
samverkansrådet den 23 november. Region Örebro län har under  
3 år finansierat Komtek med ca 1,6 miljoner/år. I september 2019 
upphör finansieringen från Region Örebro län och kommunerna 
måste själva stå för kostnaderna i fortsättningen. I bifogade PPT 
finns olika förslag på hur en fortsättning på Komtek skulle kunna se 
ut. Följ denna länk för att se den film som Niklas Jarl visade. 
 

6. Information om förslag på ”Överenskommelse om regional sam-
verkan för familjecentraler mellan Region Örebro län och länets 
kommuner”.  
Besök av Ingemar Ångman, områdeschef på Välfärd och Folkhälsa, 
Region Örebro län som berättade om framtagandet av överenskom-
melsen. Det finns förslag på en övergripande överenskommelse på 
regional nivå men också en överenskommelse på lokal nivå som kan 
anpassas efter verksamheterna där. Den regionala överenskommel-
sen tydliggör ansvarsfördelningen men också hur kostnaden mellan 
kommuner och regionen ska fördelas. Tjänstemannastödet för 
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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Anna Elverskog 

 

 

skola, utbildning och kompetensförsörjning har ställt sig bakom för-
slaget. 
 

7. Information om förslag på ”Överenskommelse om samverkan 
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och kunskapsstyr-
ning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län”. 
Ingmar Ångman redogjorde för framtagandet av denna överens-
kommelse som kan ses som ett paraply och en principöverenskom-
melse. Tanken är att den ska vara kulturskapande och ange hur man 
ska samarbeta mellan dessa områden på bästa sätt. Den bygger på 
tillit och förtroende och reglerar inga ekonomiska frågor eller hur 
resurser ska användas. Specifika samverkansrådet för skola, utbild-
ning och kompetensförsörjning ställer sig bakom överenskommel-
sen. Beslut om att denna överenskommelse ska antas ska nu fattas i 
kommuner och i regionstyrelsen.  
 

8. Framtagandet av handlingsplan för kompetensförsörjning 
Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare på Region Örebro län, 
berättade att utifrån den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
ska en  ny handlingsplan för kompetensförsörjning tas fram. Ett för-
slag på en process för framtagandet finns. Maria kommer att till-
sammans med förvaltningschef Petter Arneback besöka länets 
tjänstemannaledningar för att få fram de lokala behoven. Dialog och 
samtal är arbetsformen för att komma framåt. Regionalt kompe-
tenskansli kommer att vara referensgrupp i arbetet. I oktober 2019 
ska en ny handlingsplan vara klar för beslut.  
 

9. Information om revidering av aktivitetsplanen till ”Samverkansdo-
kument kunskapslyft barn och unga” 
Anita Thorsberg Ladinek, utvecklingsledare på Region Örebro län 
berättade om processen kring framtagandet av en ny aktivitetsplan.   
Aktiviteterna i den nya aktivitetsplanen ska vara kopplade till den 
nya RUS:en. Arbetet med att ta fram en ny aktivitetsplan har skett i 
Sakkunnigstödet för kunskapslyft barn och unga där man har tittat 
på behoven ute i verksamheterna och format aktiviteter utifrån det. 
Örebro universitet och RUC (regionalt utvecklingscentrum) har, som 
tidigare, ansvar för vissa aktiviteter. Alla aktiviteter finns med i bifo-
gade PPT. Tjänstemannastödet för skola utbildning och kompetens-
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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Anna Elverskog 

 

 

försörjning har ställt sig bakom aktivitetsplanen. I december tas be-
slut i Regionstyrelsen om finansieringen av aktiviteterna.  
 

10. Handlingsplan för digitalisering 
Anita T Ladinek påminner om rådslag/dialog med Annika Agélii Gen-
lott, ansvarig för framtagandet av den nationella handlingsplanen 
för digitalisering, den 22 oktober.  
 

11. Information om Yrkesmässa 
Eva Sund, utvecklingsledare på Region Örebro län, berättar att den 
14 november är det för första gången Yrkesmässa på Conventum i 
Örebro. Det är ett samarbete mellan alla kommuner i länet, 
branschorganisationer och utbildningsanordnare där Region Örebro 
län är medfinansiär. En gymnasiemässa har funnits i många år där 
olika skolor har presenterat sig. Nu gör man samma sak fast det är 
branscher och företag som presenterar sig och visar upp vad de gör. 
Det finns ett önskemål från anordnarna att alla elever i åk 8 och 9 
får åka på mässan på skoltid och då är transportkostnaden för vissa 
kommuner viktig att lösa.  
 

12. Information från Eva Sund 

 Utbudsforum den 28 november. Detta är en uppföljare på 
Efterfrågeforum som var på Conventum i maj. Då stod 
branscherna på scenen och vuxenutbildningen och politiker 
var åhörare. Nu blir det tvärtom. Det händer mycket inom 
Yrkesvux i länet. Från och med i våras finns en gemensam 
webb-portal, ”Yrkesvux i Örebro län”, där länets samtliga yr-
kesvuxutbildningar finns samlade i samma portal. Snart är 
också alla kommuner i länet med i ett frisök inom hela reg-
ionen. Detta kommer att marknadsföras under hösten.  
 

 ”Samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningens 
utveckling” är klart för underskrift. Det ska skrivas under av 
förtroendevald eller av tjänsteman, varje kommun bestäm-
mer själv. Samverkansavtalet är utskickat till alla kommuner.  
 

13. Övriga frågor 
Linda Svahn har träffat Örebro universitet (ORU) i syfte att få till 
stånd en uppdragsutbildning för lärare liknande den man har i Da-
larna eller Karlstad. Hon upplever att universitetet förstår kommu-
nernas problem men de inte kan erbjuda någon hjälp i nuläget. 
Linda jobbar nu för ett uppföljningsmöte och hon ställde därför frå-
gan till Specifika samverkansrådet (SSR) om det finns intresse att 
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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Anna Elverskog 

 

 

hon fortsätter att driva denna fråga. Deltagarna på SSR ser gärna att 
Linda fortsätter med detta och Ewa Lindberg, Region Örebro län, 
fick i uppdrag att vara med som stöd i processen. Ewa Lindberg 
bjuds med till nästa träff med ORU. 

 

14. Mötet avslutas 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sida 84 av 203



Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Till kommunens registrator
Datum: 2018-10-22 14:18:18

Från: ingmar.angman@regionorebrolan.se [mailto:ingmar.angman@regionorebrolan.se]
Skickat: den 19 oktober 2018 14:27
Till: nora.kommun@nora.se; Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: VB: Till kommunens registrator

Överenskommelse som rekommenderas beslutas i varje kommun samt i regionstyrelsen.
Rör den kommunala hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolans elevhälsa.

Ingmar Ångman
Områdeschef
Välfärd och folkhälsa
Regional utveckling
Region Örebro län
Tel direkt: 0046 (0)19-602 60 26
Mobil: 0046 (0)72-084 06 77
E-post: ingmar.angman@regionorebrolan.se
Webb: http://www.regionorebrolan.se
Regional utveckling, Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

Sida 85 av 203

mailto:ingmar.angman@regionorebrolan.se
mailto:ingmar.angman@regionorebrolan.se
mailto:nora.kommun@nora.se
mailto:infolekeberg@Lekeberg.se
mailto:ingmar.angman@regionorebrolan.se
http://www.regionorebrolan.se/energikontoret


 

1 (2) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 

Telefon: 019-602 60 26, ingmar.angman@regionorebrolan.se 

2018-10-19  

Till 

Regionstyrelsen Region Örebro län 

Kommunstyrelserna i Örebro läns kommuner 

  

 

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

Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård har vid sitt sammanträde den 4 

maj 2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och Region 

Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan. Specifika 

samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid sitt sammanträde den 28 

september 2018 fattat ett likalydande beslut.  

 

Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken samverkan 

mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande samverkansområden 

under kommande år. Tanken är att de mer konkreta överenskommelser som sluts för 

avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt i den övergripande. I dessa behöver man 

då inte ange grundläggande utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den 

övergripande överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare 

motsvarande överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan 

Region Örebro län bildades.  

 

Bilagor: 

1 Protokoll från specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård 4 maj 2018 

2 Protokoll från specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad 28 

september 2018 
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www.regionorebrolan.se 

 

3 Förslag till: Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i 

Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 

och kunskapsstyrning 

 

 

Besluten från regionstyrelsen respektive kommunerna expedieras till: 

 

Region Örebro län 

Område välfärd och folkhälsa 

Ingmar Ångman 

Box 1613 

701 16 Örebro 

Ange vårt diarienummer: 18RS7897 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§109 - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning 
mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län (KUB 18-
935)
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 för beslut
Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Överenskommelse om samverkan - inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 

och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - (KUB 18-
935-1.2)
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

 Missiv gällande överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhäla, e-hälsa och kunskapsstyrning 
- (KUB 18-935-1.4)

 Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2018-09-28 
- (KUB 18-935-1.1)

 Protokoll Specifika samverkansrådet för folkhälsa socialvälfärd och vård, 2018-05-04 - (KUB 
18-935-1.3)

 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunernas i 
Örebro län - (KUB 18-935-2)
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Revidering av beslut om 
uppdrag kring badplatser i 

Lekebergs kommun

8

KUB 18-776
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Tjänsteskrivelse 2018-12-04 1 (1)

Dnr: KUB 18-776

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av beslut om uppdrag 
kring badplatser i Lekebergs kommun

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-11-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Cecilia Berglöf (Förvaltningsekonom)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-11-06

Justerare signatur
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Protokoll 2018-11-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-06

Datum för överklagan 2018-11-08 till och med 2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-11-06

Justerare signatur

§91 - Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande 
hanteringen av badplatserna i kommunen (KUB 18-776)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen fick uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag på
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkande Håkan Söderman (M) yrkar på att

1. förvaltningen får i uppdrag att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget 
med en ekonomisk kalkyl vilket som är kultur- och bildningsnämndens uppdrag utifrån beslut 
i kommunfullmäktige gällande Lanna gruva. 

2. arbetsutskottet överlämnar ärende för beslut till nämnden.

Propositionsordning

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

Beslut

Arbetsutskottet

1. uppdrar till förvaltningen att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget 
med en ekonomisk kalkyl samt undersöka vilket som är kultur- och bildningsnämndens 
uppdrag utifrån beslut i kommunfullmäktige gällande Lanna gruva. 

2. överlämnar ärende för beslut till nämnden.

Nämndens behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden
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Protokoll 2018-11-06

Justerare signatur

1. godkänner rapporten,

2. ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att se över behovet gällande övriga offentliga 
badplatser (Brogaland, Sixtorp samt Leken) i Lekebergs kommun,

3. inhämtar synpunkter från kommunstyrelsen kring turism, utveckling och busshållsplats 
samt

4. ekonomiska konsekvenserna efter ytterligare översyn av kommunens badplatser samt 
inkomna synpunkter från kommunstyrelsen hänskjuts till internbudgetarbetet.

Propositionsordning

Ordförande fråga om nämnden ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och finner 
att nämnden gör så.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner rapporten

2. ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att se över behovet gällande övriga offentliga 
badplatser (Brogaland, Sixtorp samt Leken) i Lekebergs kommun,

3. inhämtar synpunkter från kommunstyrelsen kring turism, utveckling och busshållsplats 
samt

4. ekonomiska konsekvenserna efter ytterligare översyn av kommunens badplatser samt 
inkomna synpunkter från kommunstyrelsen hänskjuts till internbudgetarbetet.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 

badplatserna i kommunen - (KUB 18-776-9)
 Komplettering - ekonomisk kalkyl för åtgärder vid kommunens badplatser - (KUB 18-776-7)
 Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna Badgruva - (KUB 18-776-3)

Sida 5 av 6Sida 98 av 203



Protokoll 2018-11-06

Justerare signatur

 Protokollsutdrag - KS §5 Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna 
badgruva, 2013-01-08 - (KUB 18-776-8)

 §91 KUB-AU Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i 
kommunen - (KUB 18-776-6)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef Kultur- och bildning

Fritidsutvecklare

Säkerhetsstrateg
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§111 - Revidering av beslut om uppdrag kring badplatser i 
Lekebergs kommun (KUB 18-776)
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
 §91 KUB nämnd Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 

badplatserna i kommunen - (KUB 18-776-10)
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Beslut om utvecklingsbidrag 
2018, del 2

9

KUB 18-340
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Tjänsteskrivelse 2018-12-11 1 (4)

Dnr: KUB 18-340

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsbidrag 2018, 
del 2

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

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

Tidigare beviljade utvecklingsbidrag:
2016
*Fjugesta vävstuga 7 000 kr för kurs i bindningslära
*Mullhyttans idrottsförening 58 000 kr för projekt Utegym
*Lekebergs idrottsförening 10 000 kr för projekt Gymnastik och rörelseglädje för alla
2017
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Dnr: KUB 18-340

*Orienteringsklubben Letstigen 10 000 för projekt Kartrevidering 
*Hidinge-Lanna byalag 14 000 kr för projekt Lannamässen – en möjliggörare för ökat 
kulturutbud i Lanna
*Lekebergskyrkans ungdom 17 000 kr för projekt Aktivitetsplats utomhus
*Lekebergs idrottsförening 3 000 kr för projekt utbildning Ekonomiutveckling
*Lekebergs idrottsförenings cykelsektion 6 000 kr för projekt Tränarutbildning 
*Fjugesta idrottsförening 25 000 kr i stimulansbidrag för barn- och 
ungdomsverksamheten

2018
*Hidinge-Lanna byalag 24 000 kr för projekt Bredband till Lannamässen
*Lekebergs idrottsförening 30 000 kr för projekt Vretalund

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

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Bidraget omfattar en budget på totalt 75 000 kr som ska fördelas. 
I maj 2018 fördelade Kultur- och bildningsnämnden 54 000 kr på de två ansökningar 
som inkommit under ordinarie ansökningstid (sista ansökningsdag 1 mars 2018). 
Därefter kvarstod 21 000 kr av bidragsbudgeten. De bidragsansökningar som inkommit 
under den förlängda ansökningstiden uppgår till totalt 133 000 kr. 

3 Slutsats
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram följande beslutsunderlag utifrån bidrags-
reglerna som bland annat säger att: det föreningen söker bidrag för ska fokusera på 
utveckling av den egna verksamheten. 
Utifrån det har avdelningens bedömning av ansökningarna grundats i huruvida de 
projekt det söks medel till kan förbättra och/eller öka föreningens verksamhet 
och/eller om de kan tänkas skapa tillväxt i föreningen. 
Avdelningen har också tagit hänsyn till prioritering av aktivitet/verksamhet för barn 
och ungdom.
I handläggningsprocessen har fritidsutvecklare och kulturutvecklare ingått.

Brohyttans idrottsförening KUB 18-340
Föreningen söker 75 000 kr för projekt Tillgänglighetsanpassning av föreningens lokal 
Brostugan. Brostugan saknar ändamålsenligt toalettutrymme. Toaletten är idag 
inrymd under en trapp och är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 
Brostugans entré behöver också tillgänglighetsanpassas då den i nuläget utgörs av en 
trapp om tre trappsteg, avsaknad av vilplan samt för smal entrédörr. Brohyttans IF 
har sedan 2017 ett bygglov för en utbyggnad av Brostugan på 28 m2 som är 
tillgänglighetsanpassad med RWC, rullstolsramp och dörrbredd som är medger 
passage av bland annat rullstol. 
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Avsikten är att skapa en fortsatt bra och tillgänglig mötesplats för föreningens 
verksamhet och för uthyrning som kan gynna flera verksamheter inom närområdet 
och därigenom skapa förutsättningar för en levande och aktiv gemenskap. Hela 
projektet är kostnadsberäknat till 400 000 kr och föreningen söker även medel från 
Boverket.

Motivering: Föreningen tar ansvar för utveckling av den egna verksamheten genom 
att göra lokalen mer tillgänglighetsanpassad. Anpassningen får också långsiktiga och 
hållbara effekter för föreningen och trakten runt omkring.

Mullhyttans bygdeförening KUB 18-340
Föreningen söker 10 000 kr för projekt Attraktivare fritidsgård. Mullhyttans 
bygdeförening driver, med stöd av Lekeberg kommun, fritidsgården i Mullhyttan, 
inrymd i Ordenshuset.
Fritidsgården är öppen på fredagskvällarna för barn och ungdom på mellan- och 
högstadiet.
För att göra fritidsgården mer attraktiv i syfte att barnen/ungdomarna ska stanna 
inne på fritidsgården och inte ”springa så mycket på byn” vill föreningen införskaffa 
nya spel och soffor. 4 000 kr ska användas till nya spel och resterande medel till inköp 
av nya soffor.

Motivering: Utvecklingsprojektet utgår från några av Lekebergs kommuns 
prioriterade områden, Barn och unga och Trygghet.

Lekebergs idrottsförening KUB 18-340
Föreningen söker 30 000 kr för projekt Gamla kiosken/köket. Lekebergs IFs 
klubbstuga är i stort behov av renovering och föreningen avser att genomföra 
renovering i etapper. Just nu pågår renovering av omklädningsrum och 
duschutrymmen. Nästa etapp är att fräscha upp lokalens köksutrymme med 
tillhörande kioskdel. Det mest akuta i denna etapp är byte av den nuvarande 
kioskluckan/fönstret. En ny kiosklucka blir mer energisnål och ger ett bättre skydd 
mot inbrott. Syftet med projektet är att göra kök och kioskdel mer användarvänligt 
både för föreningen och för de som hyr föreningens lokaler. 

Motivering: Utvecklingsbidraget är inte avsett att gå till löpande underhåll av 
byggnader eller anläggningar.

Mullhyttans idrottsförening KUB 18-340
Föreningen söker 18 000 kr för projekt Trollstig. Mullhyttans IF avser att utveckla en 
Trollstig (aktivitetsstig), längs med elljusspåret, för de allra yngsta. Föreningens 
målsättning är att förbättra och utveckla sin idrottsanläggning, Åsavallen och 
anläggningen ska vara en mötesplats där det finns något för alla åldrar.

Motivering: En prioriterad målgrupp i kommunen är barn och unga och det är viktigt 
att skapa mötesplatser för dem. En trollstig i anslutning till elljusspåret behöver dock 
diskuteras vidare med markägarna. Föreningen är välkommen med en ny ansökan i 
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samband med handläggning av utvecklingsbidrag 2019 efter samråd med 
markägarna och på där för avsedd blankett. 

Den eller de föreningar som inte erhåller hela det sökta beloppet ska, enligt 
bidragsreglerna, skriftligen inkomma med svar på om och hur de kommer att 
genomföra projektet utifrån de ändrade ekonomiska förutsättningarna. Om förening 
meddelar att de inte genomför projektet utbetalas inte bidraget.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

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

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

3. avslår ansökan från Lekebergs idrottsförening
4. avslår ansökan från Mullhyttans idrottsförening

LEKEBERGS KOMMUN
 

Karin Adolfsson Emma Godlund           

Kulturutvecklare Fritidsutvecklare

Sida 107 av 203



Information - Erbjudande om 
stöd till verksamhetsutveckling 
för nyanlända barn och elever

10

KUB 18-972
   

Sida 108 av 203



ANKOM

Lekebergs kommun
Förvaltningschef
Monica Skantz

Kultur- och utbildningsförvaltning
716 81 Fjugesta

Skolverket

2018-11-06

Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för
nyanlända barn och elever

Med anledning av att er kommim har tagit emot en stor andel nyanlända barn och elever vUl
Skolverket erbjuda er riktat stöd som huvudman för Lekebergs kommun, i arbetet med att
utveckla verksamheten som rör nyanlända barns och elevers mottagande och utbildning. Målet
med insatserna är att kommunens utbildning för de nyanlända barnen och eleverna ska vara
av hög likvärdighet och kvalitet och att måluppfyllelsen höjs. Satsningen vänder sig till
huvudmän inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande
skolformer, gmndsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Informationsmöte 10 -11 decembet

I samband med detta erbjudande välkomnar därför Skolverket er till en uppstartskonferens på
QuaUty Hotel Globe, Stockholm den 10-11 december 2018 (lunch tiU lunch, se bifogad
inbjudan).

Det är önskvärt att kommunstyrelsens ordförande, nämndens otdförande, föryaltmngs chefen
och i förekommande faU förbundsdu-ektör deltar i mötet. Om ni anser att även andra viktiga
petsonalfunktioner ska delta i konferensen är ni välkomna att själva bjuda in dessa tiU mötet.
Vi välkomnar fem personer fi-ån varje huvudman. Under informadonsmötet träffar ni bland
annat det team från Skolverket som ni kommer att samarbeta med.

Skolverket står för resa, kost och logi.
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Kort om erbjudandet

Samarbetet innebär i korthet att:

• Skolverkets utsedda team kontaktar er och båda parter undertecknar en
överenskommelse om samverkan.

• I samverkan meUan utsedda personer hos huvudmannen och Skolverkets team
genomföra en niilägesanalys, i syfte att identifiera och analysera vilka
utvecklingsområden som finns när det gäller mottagande och utbildning av
nyanlända barn och elever.

• Med utgångspunkt i analysens resultat utarbeta en åtgärdsplan för önskade insatser.

• Skolverket fattar därefter beslut om vilka insatser som myndigheten kan stödja och
en överenskommelse formuleras och skrivs under av båda parter.

• Under fem terminer genomförs och utvärdetas sedan överenskomna insatser.
Skolverkets team finns med som stöd under genomförandet.

Om er kommun, på Skolverkets uppmaning, redan utsett en person som ska ha en
samordnarfunkdon i arbetet med de nyanlända eleverna kommer detta att passa väl in även
vid deltagande i dessa riktade insatser. Exakt hur arbetet läggs upp bestäms i vaqe enskild
kommun.

Insatserna genomförs som en del av regeringsuppdraget Vppdragattgenomföramsatserfor att
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat
modersmål än svenska (0201 S 100404 / S) som bifogas detta brev

Vänliga hälsningar

steriund

Enhetschef

anna. osterlund skolverket. se

08-527 332 82
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Välkommen till uppstartskonferens
erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för

nyanlända och flerspråkiga barn och elever

10-11 december 2018, Quality Hotel Globe (lunch till lunch)

Målet med mötet är att du ska få kunskap om vad regeringsuppdraget innebär och vad
Skolverkets riktade insatser kan betyda för din verksamhet samt kirnna ta ställning tiU
medverkande. Regeringsuppdraget omfattar förskola, skola och vuxeautbUdning. Under
dagen får du också möjlighet att diskutera arbetet med representanter från andra
kommuner med liknade utmaningar.

Måndag den 10 december
12:00 Lunch, registrering
13:00 Inledning och information
14:00 Fika
14:30 - 17:00 Fortsatt arbete

19:00 Middag

Tisdag den 11 december
08:30 Uppstart av dagen
09:00 Fortsätt arbete i kommungrupp med processtödjare
12. 15 Gemensam sammanfattning och avslutning
13:00 Lunch och avslut

På mötet deltar upp till fem representanter för politiker och tjänstemän från kommunala
skolhuvudman med ansvar för förskola, skola samt vuxenutbildning. Från Skolverket
deltar medarbetare som kommer att vara kontaktpersoner och processtödjare till de
huvudmän som väljer gå med i erbjudandet om samverkan.

Väl mött i Stockholm och på QuaUty Hotel Globe!

Resor och boende står Skolverket för

Anmäl deltagande samt bokning av resa och logi via denna länk senast 3 december 2018

Vid eventueUa frågor om konferensen och bohiing kontakta Reachem på
skolverket reachem.se
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Vid frågor om erbjudandet om samverkan kontakta amia. osterlund skolverket. se

Lägg in länk riU hoteUet/konferensanläggningen:
ht ̂ s: ̂  www.nordicchoicehotels. se hoteU sven e stockholm uaU -hotel-
lobe faciliteter areaarestauraat

Sida 112 av 203



SkjoUwkä
Beslut

2018-11-06

1(2)
Dnr 7.4. 1-2018:01672

Huvudmän enligt bilaga l

Beslut om att inleda samverkan med huvudmän
mom ramen för riktade insatser för att stärka ut-
bildningens kvalitet för nyanlända barn och elever
och vid behov för barn och elever med annat mo-
dersmål än svenska
Skolverket beslutar att

mom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbild-
'.tet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever medannat z

dersmål^n svenska (U2018/00404/S1) inleda samverkan med de huvu"dmäa";
firamgår av bilaga l.

'mo-

soni

Motivering

Bakgrund

Statens skolverk har fått i uppdrag av tegeringea att genomföra systematiska insat-
serförattstärkähuvudmännens. förmå§a attPå kort"och lång silrt erbjudanyan"
lända barn och elever en utbildning av hög och lilcvärdig k^aUtet. UtTattab^steds-
?mr,åden.ska särslaltuPPmä]-ksaiimiäs. Målet är högte måluppfyllelse 7forskoian^

i och fi-itidsh.enun^tochatt förbättra fönitsättmngatnaföt-goda"lain-
skapsresultet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt inom kotmnunäTvux-
enutbildnmg och särsUld utbUdning förvuxna. Som en del av detta^ppdtaFhar^
Skolverket beslutat att genomföra insatser som riktas tiU huvudmän s^m~ta5t"emot
^?-gä^1n?ända bäm' ungdotnalr och vuxnä i förhåUande tffl sin follanäng^i mot-
svarande åldrar men som inte har så stor erfarenhet av dessa barn- och delgrupper.
Skäl för beslutet

Skolvetkethar tangordnat Sveriges kommunei: utifrån sina behov av stöd. se bil;
2, utifrån de urvalskriterier som Skolvetket definierat som underlag fot unral av^hT-

län, se bilaga 3. Skolverket hat inhämtat mformation om huv^dmännens~be"'"
via egna databaser såväl som genom mformation från Migrärionsveirket.-Vid en

sammantagen bedömning finner Skolverket att det finns skäl att inleda samverkan"
med de i bilaga l angivna huvudmännen.

1 Tidigare U2015/3356/S och U2017/00300/S.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: cs-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Beslut

2018-11-06

_2(2)
Dnr 7.4. 1-2018:01672

<jeU HedwaU
Beslutande

Sofia T<1ing
Föredragande

I ärendets slutUga handläggning har även enhetschef Anna Österlund och undervis-
ningsrådet Anneli Melén deltagit.

Bilagor

Bilaga l Huvudmän som Skolverket har beslutat att inleda samverkan med inom ra-
men för riktade insatser för att stärka utbUdningens lcvalitet för nyanlända bam och
elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål an svenska

Bilaga 2 Rangordning av Sveriges koäunmier och i behovsordning utifrån sitt mot-
tagande av nyanlända elever

BHaga 3 Urvalsgrunder för rilrtade insatser för att stärka utbUdningens kvalitet för
nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat moders-
tnål än svenska

Övrig information

ViLka insatser sotn ska genomfötas kommer att beslutas för varje huvudman. For-
merna för genomförandet och tydUggörande av Skolverkets respektive huvudman-
nens ansvar kommet att regleras i separata överenskommelser.
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Huvudmän som Skolverket har beslutat att inleda
samverkan med inom ramen för riktade insatser
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
barn och elever och vid behov för barn och elever
med annat modersmål än svenska

Bakgrund

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka ut-
bildningens lcvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för bara och ele-
ver med annat modersmål än svenska (U2018/00404/S1). EnUgt Skolverkets 'Redo-
visning av plan för genomförande av insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
elever och nä behov för elever med annat modersmål än svenska genomförs uppdraget delvis
genom riktade insatser.

De riktade insatserna vänder sig till de huvudmän som bedöms vara i störst behov
av stöd. Syftet är att tillhaiidahåUa stöd som i förlängningen leder tffl förbättrade
forutsättnmgar för goda kunskapsresultat och ökad Ulcvärdighet i utbildningen. De
Atade insatserna innebar att utvalda huvudmän får stöd från Skolverket i att ge-
nomföra nulägesanalys och med utgångspunkt i resultatet av analysen genomföra
relevanta utvecldmgsinsatser. Insatserna kan t. ex. beröra hut huvudmannen kan an-
passa sm otganisadon för att öka lcvaliteten på verksamheten för de nyanlända ele-
verna, men även msatser flirtade till förskoUärare och lärare och annan pedagogisk
personal för att ufryeclda undervisningens IcvaUtet. Urvalet av huvudmän kommer
att samordnas med Skolverkets olika skolutvecldingsuppdrag, bland annat med de
insatser som genomförs inom ramen för samverkan för bästa skola
(U2015/3357/S; U2017/00301/S).

Urvalsgrunder

Rilitäde insatser kommer att erbjudas huvudmän som har begränsad erfarenhet av
att bedriva utbUdning för nyanlända barn och elever och barn och elever med annat
modersmål än svenska och har en hög andel nyanlända barn, ungdomar och vuxna
l förhållande till foUanängden l motsvarande åldrar. Urvalsgtunderna beslmvs ut-
fö-tligt i bilaga 3, Urvalsgrunderför riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för ny-
anlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. I
samband med urvalet kommer också ett antal kontroUlsomäiuner att utses. Syftet
med detta är att möjliggöra att insatsernas effekter blic utvärderingsbara.

1 Tidigare U2015/3356/S och U2017/00300/S.
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Urval av huvudmän

Följande 12 huvudmän ingår i urvalet av huvudmän som
med vårtetminen 2019 tiU och med hösttettninen 2021:

Skolverket

erbjuds insatser från och

Högsby

Ötkelljunga

Uppsala

Lekeberg

Härnösand

Ludvilca

Bromölla

Umeå

Lerum

Söderköping

Habo

Gymnasieförbund

Rangordning utifrån
ur^aIsniodeUen

6

33

47

51

65

94

102

Ill

115

118

121

Västerbergslagens utbildaingsförbund, VBU

Tillkomna kontrollkommuner

Kommun

Oskarshamn

Nylcvarn

Mölndal

Lotnttia

Hjo

Heby

Kuagälv

Rangordning utifrån
urvalsmodellen

92

100

108

109

112

116

119

]VIått utifrån ur-

valsmodellen

1,543734

0,676922

0,554993

0,536973

0,444099

0,277399

0,254515

0,220792

0,206615

0,200493

0,182623

Mått utifrån ur-
valsmodellen

0,289470

0,259340

0,229457

0,221902

0,216431

0,206301

0,189913
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Kommunnamn

ÖSTRA GÖINGE
KUNGSÖR
MARKARYD
VALDEMARSVIK
EMMABODA

HÖGSBY
OXELÖSUND
OLOFSTRÖM
UUSNARSBERG

RONNEBY

PERSTORP

EKSJÖ
KARLSBORG
LESSEBO
BENGTSFORS
MUNKFORS
AVESTA

MELLERUD
NYBRO
MALA
TORSÅS
ÅRE
HALLSBERG
HYLTE
HÄLLEFORS
ÅMÅL
PITEÅ
HULTSFRED

BORGHOLM
VIMMERBY
OCKELBO
ANEBY
ÖRKELUUNGA

TOM ELI LLA
SÄFFLE
VANSBRO

SUNNE

MUNKEDAL
ÄLVKARLEBY

ÖDESHÖG

SIMRISHAMN
LAXÅ
TRANÅS
TIBRO

Rangordning utifrån

urvalsmodellen

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

Bilaga 2
2018-11-06

Dnr 7 4. 1-2018:01672

Mått utifrån

urvalsmodell

2,375378
1,841856
1, 797541

1, 625713
1/570746
1,543734
1,507408

1,474135

1,376005
1,366918
1/296714
1,201611

1, 174371
1,120668
1,103053
1,081238
1,059629
1,040440

1,016437

0,979227
0,973112
0,952015
0,842114
0,836407
0,803042

0,781751
0,763731
0,755780

0,755402

0,741176
0,725432
0,718920
0,676922
0,666659

0,664729
0,660713

0,658015

0,656494
0,650829
0,639091
0,626345
0,618946
0,589663
0,588149
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ASKERSUND
DEGERFORS

UPPSALA

NORA

VÄNERSBORG
SKURUP

LEKEBERG
GISLAVED
ÅSTORP
KRISTINEHAMN
HALMSTAD
SOLLEFTEÅ
HEDEMORA

OS BY

LAHOLM
VINDELN

NORBERG
ÄLVDALEN
ÖRNSKÖLDSVIK

TÖREBODA

HÄRNÖSAND
KLIPPAN
KIRUNA

KRAMFORS

MJÖLBY
MÖRBYLÅNGA
TJÖRN
UDDEVALLA

MÖNSTERÅS
ARBOGA
YSTAD
PAJALA

GOTLAND

TANUM
SÖLVESBORG
VÄSTERVIK
ÖCKERÖ
SALA
FALKENBERG

MULLSJÖ

YDRE

JÖNKÖPING
SOTENÄS

LEKSAND
TIDAHOLM
STORUMAN

OVANÅKER
OSKARSHAMN
VETLANDA
LUDVIKA

45

46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67

68
69
70

71
72
73
74

75
76
77

78
79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

0,578144
0,564730

0,554993

0,545937
0,538998
0,537155
0/536973
0,530046
0,529218
0,528122
0,503050

0,499710
0,498400

0,491528

0,490092
0,476871
0,467264
0,462393
0,452923
0,444629
0,444099
0,442470

0,438261

0,429647
0,423910
0,420995

0,416922
0,382615
0,382050

0,377859
0,367574
0,366485
0,364463

0,362688

0,360432

0,359415

0,359005
0,356355
0,355141
0,352412
0,348826
0,343360
0,330883
0,321293
0/318253
0,306374
0,298704
0,289470

0,280979
0,277399
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BURLÖV

ÖSTERSUND

VÄSTERÅS
GÖTENE
LIDKÖPING
NYKVARN
MORA

BROMÖLLA
SANDVIKEN

VÄGG E RYD

HÄSSLEHOLM
ÅTVIDABERG
VADSTENA

MÖLNDAL

LOMMA

NORDMALING

UMEÅ
HJO

MOTALA
VÄRNAMO

LERUM
HEBY
TIERP
SÖDERKÖPING

KUNGÄLV
ANGE
HABO

VARBERG

HAMMARÖ
VELLINGE
RÄTTVIK
LYSEKIL
ÄLMHULT

KNIVSTA
NORRKÖPING

SVEDALA
SOLNA
ENKÖPING

LINDESBERG
VILHELMINA
KARLSTAD
PARTILLE

KUNGSBACKA
NORRTÄUE

FORSHAGA

ÄNGELHOLM
STENUNGSUND
HÄRRYDA
KARLSHAMN

GNESTA

95

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

106
107
108

109
110
Ill
112

113
114
115

116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129

130

131
132
133
134
135
136
137
138

139
140
141

142

143
144

0,276798
0,274240
0,271839
0,268171
0,261773

0,259340
0,254956
0,254515
0,247927
0,246557
0,239825

0,232739

0,231285
0/229457
0,221902

0,221189

0,220792
0,216431
0,211497

0,207513
0,206615
0,206301
0,202321
0,200493
0,189913
0,182956
0, 182623

0,181760

0,178969
0, 171834

0,171038
0,169040
0, 164322

0,162923
0,161337
0,159690
0,154269
0, 149427

0,146428
0,144214
0, 140268

0,133304
0,131701
0,129891
0,120701

0,118932

0,118011
0,116955
0,116451

0, 114567
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RAGUNDA

VÅRGÅRDA
ESLÖV
KROKOM
SKÖVDE
HELSINGBORG

TROSA
ALE
ARVIKA

ÖSTHAMMAR
MARK
SÄVSJÖ

TRELLEBORG
6AGNEF
ÅSELE
UUNGBY

EKERÖ
KALIX
VAXHOLM
HÖGANÄS
BÅSTAD
KÄVLINGE

F/RESÖ
JÄRFÄLLA
ARVIDSJAUR

GRUMS

B RÄCK E
FALUN
FLEN

MALUNG-SÄLEN
KALMAR

VALLENTUNA
LULEÅ
STRÄNGNÄS

VÄNNÄS

BJUV

KARLSKRONA

ÖSTERÅKER
BERG

LUND

TRANEMO

HÖÖR
FILIPSTAD
ÖREBRO
LYCKSELE
SUNDBYBERG

BOLLEBYGD
BORÅS
SALEM
NACKA

145

146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169

170
171
172

173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183

184
185
186

187

188
189
190
191
192
193
194

0, 113549

0,110931
0,109427
0,105354
0, 100364

0,098957
0,097521
0,095717

0,094911

0,093163
0,090640

0,080712

0,076723
0,076439
0,076044

0,073261
0,071419

0,065623
0,059635
0,058410

0,052211
0,046403
0,046286
0,041658

0,029650
0,027855
0,027038
0,024684
0,017023
0,008171

0,007885
-0,001699
-0,004373

-0, 013607

-0, 022323

-0,023403
-0,026653
-0, 030574

-0,050645
-0,053329
-0,053383
-0, 057946

-0,059530
-0,059630
-0,060252
-0/060878

-0,061127
-0,061534
-0, 061846

-0, 062414
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KARLSKOGA

TÄBY

VÄRM DÖ
TORSBY
SJÖBO
KIL

SKARA
ULRICEHAMN
HUDDINGE
LIDINGÖ
STAFFANSTORP
NYKÖPING
LILLAEDET
SOLLENTUNA

GNOSJÖ

MALMÖ

HÖRBY
ESKILSTUNA
HÅG FORS
GÖTEBORG

HÅBO
UPPLANDS-BRO
ALINGSÅS
SVALÖV
KATRINEHOLM

GÄLLIVARE

BOXHOLM

SÖDERHAMN

SÄTER
BOLLNÄS

UPPLANDS-VÄSBY

ORSA
VARA
NÄSSJÖ
JOKKMOKK
FINSPÅNG
SVENUUNGA
FÄRG E LAN DA
HÄRJEDALEN
HERRUUNGA

DALS-ED

VÄXJÖ

HOFORS
LINKÖPING
GRÄSTORP

KRISTIANSTAD

ORUST
BODEN

FALKÖPING
ROBERTSFORS

195

196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211

212
213
214
215
216
217
218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

233
234
235
236

237
238
239
240

241
242
243
244

-0,064980

-0,065613
-0,069865
-0,071217
-0, 074484

-0,079304
-0, 079730

-0,089316
-0,094587
-0, 098319

-0,098953
-0, 100109

-0,101371
-0, 105363
-0, 115451
-0, 118146

-0, 134209

-0, 143390
-0, 153286
-0, 157776
-0, 160144
-0, 168178
-0, 171663
-0, 180578
-0,191999
-0,193917
-0, 194009

-0,195893
-0, 200474

-0,212132
-0,212854
-0/213015
-0/217511
-0, 229105

-0,231915
-0,235205
-0,237514
-0,250463
-0, 251446

-0,253795
-0,260368
-0, 261355

-0,261531
-0,265898
-0,279613
-0, 282359

-0,285393
-0,288600
-0,289342
-0, 294645
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SURAHAMMAR
SUNDSVALL

KUMLA

ÅRJÄNG
HUDIKSVALL

ARJEPLOG

ESSUNGA
HANINGE
KINDA

STRÖMSTAD
STOCKHOLM
UUSDAL
NYNÄSHAMN
SKELLEFTEÅ
TINGSRYD

SMEDJEBACKEN

GÄVLE
DAN D E RYD

TROLLHÄTTAN
ALVESTA
TIMRÅ
FAGERSTA
MARIESTAD
BOTKYRKA

LANDSKRONA
SKINNSKATTEBERG
HALLSTAHAMMAR
EDA

NORSJÖ
NORDANSTIG

BORLÄNGE

BJURHOLM
UPPVIDINGE

ÖVERKALIX
SIGTUNA
STRÖMSUND

KÖPING
ÄLVSBYN

VINGÅKER
DOROTEA

SORSELE
STORFORS

SÖDERTÄUE
GULLSPÅNG
ÖVERTORNEÅ
HAPARANDA

245

246

247
248

249

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

261
262
263
264

265
266
267
268

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

282
283
284
285
286
287
288
289
290

-0/304809

-0,307518
-0, 310174

-0, 312187

-0,330312
-0,359762
-0,366387
-0, 369841

-0,390187
-0,400389
-0,404095

-0, 406581

-0,417605
-0,422575
-0,428304

-0,432009
-0,442656
-0,462501
-0,470770
-0, 520716

-0,529457
-0,539064
-0, 580489

-0/584396

-0,603862
-0, 615055

-0,617269
-0,620253
-0, 631472

-0, 673124

-0,732388
-0,736536
-0,771815
-0, 801299

-0,829530
-0, 838457

-0, 871166

-0,923431
-1,030774
-1,053173
-1, 163506

-1, 316504

-1,344439
-1,567243
-1,577617
-3, 273608
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Urvalsgrunder för riktade insatser för att stärka ut-
bildningens kvalitet för nyanlända barn och elever
och vid behov för barn och elever med annat mo-
dersmål än svenska

Bakgrund

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka ut-
bildningens l^aUtet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och ele-
ver med annat modersmål än svenska (U2018/00404/S1). Enligt Skolverkets fi^'-
visning av plan for genomförande av insatser för att stärka utbildningens 'kvalitet för nyanlända
elever och md behov för elever med annat modersmål än svenska genomförs uppdraget delvis
genom riktade insatser.

De flirtade insatserna vänder sig tiU de huvudmän som bedöms vara i störst behov
av stöd. Syftet a£ att tillhandahåUa stöd som i förlängningen leder till förbättrade'
fömtsättnmgar för goda Imnskapsresultat och ökad likyärdighet i utbildmngea. De
rilstade insatserna innebal: att utvalda huvudmän får stöd från Skolverket i att ge-
nomföra nulägesanalys och med utgångspunkt i resultatet av analysen genomföra
relevanta utvecldingsinsatser. Insatserna kan t. ex. beröra hur huvudmann en kaZan-
passa sm organisadoa för att öka lcvaUteten på verksamheten för de nyanlända ele-
!'erna'^^n även msätsel: tilrtäde tiU förskoUärare och lärare och annan pedagogisk
personal för att utveclda undervisningens Iwalitet. Urvalet av huvudmän kommer
att samordnas med Skolverkets oUka skolutvecldmgsuppdrag, bland annat med de
msatser som genomförs inom ramen fot samverkan för bästa skola
(U2015/3357/S; U2017/00301/S).

Utvärdering av insatserna

I regeringens ursprungUga uppdrag till Skolverket framgår att insatserna ska utfor-
mas så a.ttde kan göras UPPfo^nmgs- och utvärderingsbara, bland annat vad gäUer
effekter på elevernas måluppfyUelse. Effektutvärdermg är en utvärdermgsmetoddär
avsikten är att jämföra en faktiskt uppmätt utvecldingmed den utveclding som
skuUe inäräffat om insatsen inte hade gjorts. Skolverket utformar därför urvalet tiU
de Atade insatserna på ett sätt som möjliggör effektutvärdering.

Möjliggörande av effektutvärdering

En effektutvärderiflg jämföt exempelvis huvudmän som fat del av en insats med en
grupp (undersöknmgsgrupp) av huvudmän som inte får del av insatsen vid samma
tidpunkt (jämförelsegtupp). Insatsens effekt mäts som den genomsnittliga sldUna-
den i det utfaU som är av intresse - exempelvis studieresultat - meUan grupperna.

' Tidigare U2015/3356/S och U2017/00300/S.
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?-nm^äts,måste fördelassåatt undetsölaiings- och jämförelsegrupp blirjämför-
bara. Tanken är att jämförelsegruppen på ett rättvisande sätt ska beslmvahur resul-
täten för undersölaungsgmppen hade sett ut om insatsen inte ägt rum.

Förslag på urvalsförfarande som möjliggör för effektutvärdehng
l. Skolverket rangordnar kommunerna i landet utifrån deras behov av stöd ut-

ifrån de urvalslmterier som Skolverket deEnierat som underlag för urvalav
kommuner. De 5 högst rankade kommunerna, som är i störst behov av in-
satset, kommer att få erbjudande om msatsen konunande insatsperiod. Föl
S ?!i ^?^lun,er' d,v's' n! 6-35.i rangordnmgea. paras kommunerna ihop
!våioc? Tå'bestående äv de t7å högst ranlcade (nr 6-7), de två därpå högst
rantade (nt 8-9) o.s.v, fram tiU det sista paret (nr 34-35). Kommunernac
mom varje par kan i geaomsmtt förväntas ha lilmande behov. Slumpen får
sedan avgöra vilken av de tyå kommunerna inom varje par som får delav-
msatsen. På detta sätt väljs ytterligaie 15 kommuner ut till insatsen den
kommande terminen, samddigt sotn det skapas en jämförelsegrupp.

2. Urvalsförfaraadet upprepas sedan inför varje insatsperiod, med begtäns-
ningen att de kommuner som ingår i jättiförelsegmppen måste vänte minst
en msatsomgång innan de kan bli aktueUa för en ny urvalsomgång.

Urval till riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nv-
anlända elever

^Iik!ade insa!sern, a kommer Skolverket enligt genomförandeplanen att erbjuda hu-
vudmansom har begränsad erfarenhet av att bedriva utbUdnmg för nyaniäada~eie^
ver och har en hög andel nyanlända barn, ungdomar och vuxna i föthåUande tiU
ifolkSängden {motsvarande åldtar- Det "• nödvändigt att göra ett urval-nat'det"gäl-
ler viil^a grupper som ska erbjudas dessa insatser. Ett brev skickas riU de priorite-
rade kommunerna, med erbjudande om riktade insatser. Dätefter komma-telefon-
kontakt och avstämning med utvalda kommuner att ske. Syftet med telefoakontak-
ten är att a) stämma av att erbjudandet har uppmärksammats, b) få en första-bildav
kommunens syn på aktuella förhåUanden och behov, c) få mformation-om'de~t7
den aktueUa^kommunea finns ensldlda huvudmän i vars skola/skolor-det~täsemot
många nyanlända elever, d) Idariägga om konunimen viU ta del av erbjudandet.
För att ta hänsyn tiU utsatta bostadsoäuåden för Skolverket en dialog med iasats-
kommunerna. Detta för att få en bUd av konununens syn på aktueUa°förhåUaaden
och behov i onuådena och hur Skolverket och kommunerna gemensamt kan'dta
ms äts erna.

I detta underlag följer en redogörelse för hur urvalet av kommuner i störst behov
avrilrtade insatser förött stärka utbildningens IsvaUtet föl nyanlända utformas. Ut-
valet^bygger på uppgifter från Skolverkets'offideUa statisril^och Mierationsverkets
(MiV) statistilc.
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Urvalsgrunder

Grunden for val av un.alskriterier ai regeringens uppdrag till Skolverket och myn-
>knför genomförandet av uppdraget Igenomförandeplanen angeTSt-

linjer för Skolverkets^urval av huvudman för ^W«^^Ned^föiieren6t'ed7L
•Ise av de ingående urvalslmteriema och urvalsmåtten.

ydktade insatser kommer a" erbjudas huvudmän som har begränsad erfarenhet
av att ^ bedriva utbildning för nyanlända elever och elever med annat'modersmåFän
svenska

Mått på begränsad ef farenhet, mått l

För att fånga om kommunen har Å^r^W ,̂ ^^ används Skolverkets
stätistU^om uppgifter för nymvanckade elever och elever med~okändbak-
grund' Defmitionav nymvaadrade ät: Invandrat till Sverige under de sen-
aste fyra aren, född utomlands och båda föräldrarna föddrutomknds"De
somhar^nussing values" istäUet för löpnummer (dvs. saknar 10^
ar mlduderade då dessa vanligtvis är nyinvaadrade.

• Nymv-andrade och okänd bal^und: GeaomsnittUgt antal nyinvandrade
och elever med okänd bakgrund under 2012/13, 2013/14 och 20u7l5
i kommunen. Måttet fångar hur det såg ut innanden stora flyktine-'
strömmen.

Måttets begränsningar

- I måttet ingår enbart uppgifter om elever i grundskolan inom kommu-
nen.

Enbart uppgifter fi-åa individstatistilcen.2

2) och ^ bar en ^ hög andel nyanlända barn, ungdomar och vuxna i förhållande till folk-
mängden i motsvarande åldrar.

Mått på hög andel nyanlända, mått 2

För att få.̂  hög andel nyanlända används MiVs statistik, tegisteruttae den l
oktober 2018.

• Nyanlända som har kommit till Sverige under de senaste två åren3: An-
tal nyanlända i åldern l år och uppåt som befinner sig i kotnmunen. Be-
rälmingen av andelen nyanlända görs i modellberälmingen.

2 I^förskolan har individstatistik samlats in sedan hösten 2014.
L№räg"!lå. 8rl;pwdels personer mslmvna i MiVs mottagningssystem under de senaste 2 aten
SdZ"/lfl.dell^erl"6)Jch_ST^^^^^^
söner med uppehåUstillstånd. på gruad av asylskäfeUer'som"an^rig7be^^gaus;ounudenr ̂ 5pet~
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Måttets begränsningar

- MiVs statistils är inte byggd för att kunna följa personer över tid och
personers rötUghet meUan konununet kan mte^studeras före konunun-
mottagning. En del kommuner har väldigt många personer i boendea,
vill^a senare slussas vidare tiU andra kommuner när de fat en kommun-
placeriag.

"Set^ed de^ade in5atsema är att bidra till utveckling av utbildningen för nyn-
lända elever och elever med annat modersmål än svenska samt öka likvärdigheten mellan
skolenheter. För att nå detta syfte kommer insatserna att riktas till huvudmän som be-
döms vara i störst behov av stöd."

Mått på störst behov av stöd, mått 3

För att fånga störst behov av stödkwa. vi undersöka kommunens förutsätt-
mngar att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Förutsättaingar kan mä-
tas tiU exempel med hur det har gått för tnotsvarande grupper historiskt i~
det svenska skolsystemet.

För att beakta störst behov av stöd använder vi ett modellberäknat värde för
nyänlända {kommunen i relation tiU ett modeUberäknat genomsnittligt
värde för nyanlända i Aet. Detta för att kunna idendfiera kommune^som
bedöms ha störst behov av insatser utifrån meritvärde, ålder och kön.

Ettmodesbetaks-&t meritvärde för nyanlända barn och ungdomar skattas
utifrån Skolverkets statistik om nyinvandrade elever. Ett modeUberälmat
värde enligt följande elevation:

MERITVÄRDE =a+ ^Kon, + ^klder, + ^Klder vid ankomst, +
£i

Berälmmgen görs utifrån data påmdividmvå för att sedan aggregeras på
kommunnivå och även för oket. Berälmingarna används sedan för att få ett
mått som tar hänsyn tiU om kommunen hat stora behov av stödinsatser.
Beiälmmgen görs enUgt följande elevation:

genomsnittligt prédikterat meritvärde, riket
't+1

genomnsitthgt prediktérat meritvärde, kommunen

Där U^ är det mått som fångar Störst behov av stöd^os huvudtnannen. mått
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Modellberäkning

Sammantaget används de tre måtten: begränsad erfarenhet (matt 1), Hög andel
nyanlända (mått 2) och Störst behov av stöd ernått 3) l ett samlat mått därkom-
munema rangordnas i prioriteringsordmng enligt följande modell:

mått3

v1
/-im^;mt

'mt

mått 2

t+l^mt+1

^-im umt+l

mått l

^mt
vi
^m umt

Där U^t är antal nyinvaadrade elever i gmndskolan i kommunen m vid tid-
Puakten / och S^i t/mt är sutnman av nyinvandrade elever i grundskolan
för rilcet vid tidpunkten t. Denna kvot ger kommimens andel av aUa nyin-
vandrade. Den tar aHtså inte någon hänsyn till konununeas storlek.

^mt+l är antal nyanlända barn, ungdotnar och vuxna l år och uppåt i
koinmunen m vid tidpunkten /+/ och ^^ t/^^+i är summan av nyanlända
l ar och uppåt för riket vid tidpunkten /+/. Denna kvot ger kommunens
andel av nyanlända i åldern l år och uppåt, den l oktober 2018, i enlighet
med mått 2. Det är således denna del av uttrycket som fångar det senaste
årets flyktiagsttömmar.

Zm smt^ samtliga elever i grundskolan i rAet4 och S^ är motsvarande för
kommunen. Denna kvot beaktar kommunens storlek. Detta innebär att
små koaununer får en högre vllct jämfört tned stora kommuner, t. ex. om
två olilsa stöta kommuner har satntna antal nyanlända så kommer den
mindre kommunen att få en högre prioritering.

Uttrycket inom parentesen är således förändringen i andelen för kommu-
nen som sedan viktas med kommunens relativa storlek jämfört med rilset
och där Uq, mått på störst behov av stöd, tar hänsyn tiU. hur stora behov kom-
munen har av insatser, jämfört med sket.

I urvalsmodellen beaktas aUtså om de nyanlända är sent anlända, dvs. om
de kommer att börja skolan i Sverige på högstadiet eUei: i gymnasieskolan.
Även kommunstotlek fångas i urvaismodellen.

4) Övriga kriterier

Om någon av de utvalda koäununerna saknat introduktionspt o-

grammet språldntroduktion, och eleverna därför får sin utbildning
hos ett gymnasieförbund, ingår det gymnasiefötbundet i urvalet
som en egen huvudman.

Här ingår åldersintervaUet 6-18 år som var inskrivna i grundskolan vid de aktueUa mättmfäUena.
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Skolverket

I första hand väljs komniuner som inte är föremål för rilrtade insat-
ser inom Skolverkets uppdrag om samverkan för bästa skola.
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wu/ Regeringen
Regeringsbeslut

2018-02-01
U2018/00404/S

1:2

Utbildningsdepartementet Statens skolverk
106 20 Stockholm

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn
och elever med annat modersmål än svenska

Regeringens beslut

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 17 januari 2017 beslutade
uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med
annat modersmål än svenska (U2017/00300/S).

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra systematiska insatser i
syfte att stärka huvudmännens förmåga att både på kort och lång sikt
erbpda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig
kvalitet. Målet är högre måluppfyUelse i förskolan, förskoleHassen och
fritidshemmet och förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat för
eleverna i ̂ -und- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildnmg
och särskild utbildning för vuxna. Vid behov ska insatserna även omfatta
barn och elever som inte är nyanlända om de har ett annat modersmål än
svenska.

Målgrupper för de olika insatserna ska vara huvudmän, förskolechefer,
rektorer, förskoUärare, fritidspedagoger, lärare i aUa ämnen,
modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan personal
inom förskolaii, förskoleklassea, fritidshemmet, grundskolan och
motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt
kommunal vuxenutbUdning och särskUd utbildoing för vuxna. Insatserna ska
anpassas tiU målgmppernas olika förutsättningar och behov. Alla insatser
behöver inte genomföras samtidigt utan insatserna kan införas successivt.
Utsatta bostadsområden ska särskUt uppmärksammas.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax:08-244631
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u. registrator@regeringskansliet. se
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Genomförande, redovisning och utvärdering av uppdraget
Skolverket ska ta tillvara internationeUa och naäoneUa erfarenheter och
basera sina insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Skolverket ska inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting
och Friskolornas Riksförbund samt samverka med universitet och
högskolor. Skolverket ska även samråda med Barnombudsmannen i frågor
som rör hur relevanta elevgruppers uppfattningar och erfarenheter av
msatserna kan samlas in och beaktas.

För att möjliggöra synergieffekter ska Skolverket sträva efter att samordna
detta uppdrag med andra uppdrag, dU exempel uppdragen om samverkan för
bästa skola (U2015/03357/S och U2017/00301/S) och nationella
skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S och U2016/05732/S).

De medel som är avsatta för detta uppdrag samt uppdragen om samverkan
för bästa skola uppgår sammantaget till 524 miljoner kronor 2018 och
beräknas uppgå till 544 miljoner kronor 2019 och 564 miljoner kronor
årligen 2020-2025. De utgifter som avser Skolverkets verksamhet ska belasta
anslaget 1:1 Statens skolverk och de övriga utgifter som avser bidrag dU
huvudmännen ska belasta anslaget 1:5 UtveckUng av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet i enlighet med de villkor som anges i
regleringsbrevet. Skolverket ska fördela medlen meUan uppdragen. De
tillkommande kostnaderna med anledning av utvidgningen av uppdraget dU
att även omfatta kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna fat uppgå till högst fem miljoner kronor. Skolverket ska följa'upp
satsningen och årUgen senast den 17 februari och den 25 oktober lämna en
redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) avseende dels
vilka insatser som planeras, har påbörjats respektive slutförts inom ramen för
uppdraget, dels insatsernas utfaU samt en analys av behovet av de redovisade
msatserna och utfaUet av desamma. Redovisningen ska även omfatta hur stor
del av de samlade medlen som har använts dU detta uppdrag respektive
uppdragen om samverkan för bästa skola.

Bakgrund

I skoUagen (2010:800) och läroplanerna finns bestämmelser som syftar tiU att
garantera barns och elevers tiUgång tiU utbUdning. Ett flertal brister i och
kring undervisningen av nyanlända elever har dock pekats ut i olika
rapporter från skolmyndigheterna (se t. ex. Statens skolinspektions
redovisningar UtbHdning för nyanlända elever 2009 [rapport 2009:3],
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Asylsökande barns rätt till utbUdning [dnr 2013:2272], Utbildning för
nyanlända elever 2014 [2014:3] och Utbildning för asylsökande barn som
vistas i landet utan riUstånd [dnr 2014:2380] samt Skolverkets stödmaterial
Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling).

Hösten 2015 hade ca 20 procent av barnen i förskolan, ca 23 procent av
eleverna i grundskolan och ca 24 procent av eleverna i gymnasieskolan
utländsk bakgrund. Elever med udändsk bakgrund finns hos majoriteten av
skoUiuvudmännen. Andelen nyanlända elever, dvs. elever som har invandrat
under de senaste fyra åren, uppgick hösten 2015 dll 5, 1 procent i
grundskolan (Skolverkets officiella statistik).

Under 2015 kom ca 71 000 asylsökande barn och ungdomar till Sverige. Av
dessa var ca 43 000 i åldern 13-18 åt (Migradonsverket). Enligt Skolverket
motsvarade antalet nyanlända barn i åldrarna 1-12 år omkring tvä procent av
barnen och eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årskurs 1-6 i
grundskolan hösten 2015. 1 åldern 13-15 år motsvarade antalet nyanlända
drygt fem procent av alla elever i årskurs 7-9. I åldern 16-18 år motsvarade
de nyanlända ungdomarna nästan åtta procent av befolkningen i samma
åldersgrupp hösten 2015. Asylinvandringen till Sverige förväntas fortsätta
under de närmaste åren, även om nivåerna beräknas vara lägre. Antalet
nyanlända elever i skolorna kommer att vara fortsatt högt under flera år
framöver. Bland ungdomar som är över 16 år när de kommer tiU Sverige
förväntas flertalet bU elever på gymnasieskolans språkintroduktion och enligt
Skolverket är språkintroduktion läsåret 2016/2017 det fjärde största
gymnasieprogrammet med 33 100 inskrivna elever. När dessa elever

successivt övergår dU nationeUa program väntas andelen elever som

definieras som nyanlända eUer födda utomlands öka även där. Drygt en
tredjedel av eleverna förväntas gå över till vuxeautbUdningen.

Även inom kommunal vuxenutbildning (komvux) har antalet nyanlända
personer ökat kraftigt de senaste åren. Andelen kursdeltagare med udändsk
bakgrund på grundläggande och gymnasial nivå i komvux uppgick 2016 tiU
46 procent. Samtidigt har antalet kursdeltagare inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare ökat tiU nästan 200 000 under
2016, vilket innebär en fördubbling de senaste äo åren. Regeringen har också
aviserat införande av en utbädningsplikt för nyanlända som deltar i
etablermgsuppdraget vilket kommer att betyda att det kommer att stäUas
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ännu högre krav på kommunal vuxenutbildning och särskUd utbildning för
vuxna.

Elever med udändsk bakgmnd är en heterogen grupp när det gäUer
urspmngsland, språk och föräldrarnas utbildningsnivå, men har som grupp
generellt sett svårare att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
(Skolverket, rapport 387och 399). Liksom för andra elevgrupper finns det
stora skmnader i måluppfyUelse bland elever med udändsk bakgrund och
nyanlända. Gruppen elever som invandrat före sju års ålder har resultat i nivå
med elever med udändsk bakgrund som är födda i Sverige. Betydelsen av att
vara utrikesfödd har dock ökat under senare år. En förklaring tiU denna
utveckling är att elevernas genomsnittUga ålder vid invandringen har ökat
0 .attelevema kommer ffån länder me<i en genereUt sett lägre
utbildningsnivå (Skolverket, 2015: Invandringens betydelse för
skoL-esultaten).

En foUföljd gymnasieutbildning är av största vikt för att kunna etablera sig
på arbetsmarknaden. Andelen elever som uppnår behörighet till
gymnasieskolans nadoneUa program skHjer sig beroende på när eleven kom
till Sverige och deras föräldrars utbildningsnivå. Bland elever som invandrat
före ordinarie skolstart ökade behörigheten efter gmndskolans årskurs 9
läsåret 2015/16 från 86 tiU 88,8 procent i jämförelse med föregående år.
Under samma period ökade behörigheten bland elever som invandrat och
börjat i årskurs 1-5 från 71,7 dU 74 procent. Bland elever som invandrat och
börjat i årskurs 6-9 ökade behörigheten från 26 tiU 30 procent och bland
elever med okänd bakgrund (framför allt asylsökande elever) minskade
behörigheten från 13, 1 dU 3,6 procent (Skolverkets officieUa statistik).

För elever som efter årskurs 9 i gmadskolan inte har uppnått behörighet tiU
gymnasieskolans nationeUa program står de fem introduktionsprogrammen
öppna. Introduktionsprogrammet språkintrodukdon är första steget i en
^mnasieutbildning för ungdomar som anländer tiU Sverige i gymnasieåldern.
Övergång tiU nationeUt program sker främst efter två år på
introdukdonsprogram (Statens skolverk, 2014, Introduktionsprogram,
rapport 413) Liksom i årskurs 9 är det de nyanlända eleverna som i lägst
utsträckning blir behöriga. Av introduktionsprogrammen är
språkintrodukäon det program där den minsta andelen elever har uppnått
behörighet efter två år.
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Elever med udändsk bakgrund får också i lägre utsträckning examen från
gymnasieskolans nadoneUa program än elever med svensk bakgrund och
saknar i högre grad grundläggande behörighet tiU högskolan. Ekver med
udändsk bakgrund som avslutar en gymnasieutbildning och uppnår
högskolebehörighet går dock vidare riU högskoleutbildning i högre
utsträckning än elever med svensk bakgrund som avslutar-en sådan
utbildning.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen föreslog i budgetproposidonen för 2017 (prop. 2016/17:1
utg. omr. 16) att satsningen Samverkan för bästa skola, där rubricerade
uppdrag ingår, fr. o.m. 2017 ska utökas med målgrupperna förskola,
förskoleklass, gymnasieskola och gymaasiesärskola samt att utsatta
bostadsområden särskilt ska uppmärksammas. Riksdagen beslutade den 13
december 2016 i enlighet med regeringens proposition (bet. 2016/17:UbUl).

?e?frin?en föreslo§ vidare i budgetpropositionen för 2018 (prop.
2017/18:1 utg. omr. 16) att Skolverkets uppdrag att genomföra systematiska
insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt
^ Jud!nyanlända bam och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet
(U2017/00300/S) utvidgas all att även omfatta vuxenutbildningen.
Riksdagen beslutade den 15 december 2017 i enlighet med regeringens
förslag (prop. 2017/18:1 utg. omr. 16, bet. 2017/18:UbUl, rskr.
2017/18:125).

Förskolan är ofta en av de första samhäUsinsritutionerna som nyanlända barn
lLförskoleåldem och deras föräldrar kommer i kontakt med i Sverige.
Förskolan kan ha stor betydelse både för barns och vuxnas förutsättningar
för integration. För att barn ska känna sig trygga att delta i förskolans
verksamhet och för att även barnens föräldrar ska vara införstådda och
trygga med förskolans roU och verksamhet, är det tex. viktigt att förskolans
personal och ledning har kunskaper om interkulturaUtet. För att kunna
stimulera språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska
behövs kunskap om detta. Tmgåag till förskola möjHggör också för framför
aUt kvinnor att delta i utbildning och att etablera sig på arbetsmarknaden.

For att nyanlända elever snabbt ska komma vidare i sin kunskapsutveckling i
aUa ämnen behöver undervisningen utformas utifrån elevernas
förutsättningar och behov. Detta underlättas bl. a. av om det på skolan råder
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en samsyn i förhållningssätt, att aU personal på skolan tar ett gemensamt
ansvar för de nyanlända elevernas lärande och att aUa lärare har kunskap och
kompetens om nyanlända elevers lärande (SkoUaspektionen 2009:3).

EnUgt Skolinspektionens rapport saknas det dock generellt ofta ett sandat
och systematiskt tiUvägagångssätt i verksamheten kring de nyanlända
eleverna. Många elever känner t. ex. frustration över att de inte förstår
undendsniflgen och upplever att de tappar sina ddigare kunskaper och
kommer efter sina jämnåriga kamrater i sin kunskapsutveckling. Genom bl. a.
studiehandledning på modersmålet kan nyanlända elever fortsätta med en
åldersadekvat kunskapsutveckling utan att studierna försenas i väntan på att
eleven lär sig svenska. Förutsättningama för att studiehandledningen ska
fungera är att det finns tillgång till kvaUficerade studiehandledare och ett
utvecklat samarbete meUan studiehandledare och lärare. Med hjälp av
modersmålslärare kan lärmiljöer skapas där flerspråkiga elever ges
förutsättningar att träna och använda sina språk.

Av oUka skäl har huvudmannen ofta svårt att organisera insatserna från såväl
studiehandledare som modersmålslärarc på ett effektivt sätt, vilket innebär
att organisatonska utmaningar påverkar elevernas förutsättningar negativt.
Det behövs därför insatser för att stärka huvudmännens kapacitet att
orgamsera lärmiljön så att den stöder elevernas kunskapsutveckling. Det är
viktigt att relevanta elevgmppers egna erfarenheter av undervisning och
skolsituation tas till vara vid utformande och genomförande av sådana
insatser.

Lärare i aUa skolans ämnen och vuxeautbHdningens kurser behöver vara
medvetna om de språkliga aspekterna av undervisningen för att denna ska
gynna såväl elevernas språk- som kunskapsutveckling. Nyanlända elever lär
sig sitt andraspråk samtidigt som de undervisas på detta språk i
ämnesundervisningen. Därför bör aU undervisning genomsyras av
språkutvecUande ämnesundervisning för att öka de-flerspråkiga elevernas
förutsättningar att klara av utmaningen att paralleUt utveckla kunskaper i det
svenska språket och kunskaper i skolans och vuxenutbildningens olAa
ämnen och kurser. Det betyder att eleverna behöver arbeta på flera olika
kunskaps- och färdighetsnivåer samtidigt, vilket ställer stora krav både på
eleverna och på den undervisande läraren (Skolinspektionens rapport Språk-
och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än
svenska [rapport 2010:16] och Skolverkets forskningsrapport Greppa
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språket). Lärare som undervisar i svenska behöver därför kompetens i
andraspf åksmlärning och lärare i andra ämnen kompetens i språkutvecklande
ämnesundervisning.

När det gäller elever som kommer tiU Sverige i gymnasieåldern är det
naturligtvis en mycket stor utmaning för såväl elever som skolor att de på
kort tid ska nå den språkUga kompetens som krävs för kunskapsutveckling i
de olika än-meaa samtidigt som ädigare ämneskunskaper stöds och utvecklas.
Därför behöver huvudmännens och skolornas organisadon för nyanlända
elevers introduktion utformas så att eleven har reella möjUgheter att följa en
effektiv individuell studieplan där ämnesundervisning i såväl
grundskolekurser som gymnasiekurser kan ingå. När elever övergår tiU
gymnasieskolans nadoneUa program behöver de tydUg stöttningudfrån sina
föruts ättningar.

För nyanlända elever som kommer sent in i det svenska utbHdningssystemet
är studie- och yrkesvägledning centralt för att utifrån varje elevs unika
bakgrund och förutsättningar kunna planera för framdden. Information och
kunskap om utbildningssystemet samt arbetsUvet och arbetsmarknaden
behövs. Gymnasieskolan behöver också samverka med vuxenutbildningen i
syfte att underlätta övergången tiU vidare studier för de elever som inte
hinner fuUfölja sin utbildning inom gymnasieskolan. Insatser bör resultera i
att nyanlända elever ska kunna göra välinformerade och strategiska
utbildningsval samt bidra dU studiemotivadon och bättre genomströmning.
Mot denna bakgmnd bedömer regeringen att det krävs insatser för att
skolhuvudmännea i högre grad än i dag ska kunna erbjuda en högre
undervisningskvaHtet för nyanlända barn och elever samt barn och elever
med annat modersmål än svenska. Skolverket bör därför ges i uppdrag att
genomföra systematiska insatser för att stärka huvudmännens förmåga att på
kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög
och likvärdig kvaUtet med målet att förbättra förutsättningarna förhögreL
måluppfyUelse i förskola, förskoleklass och fritidshem samt goda
kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasieskolan samt inom
kommunal vuxenutbildning och särskfld utbildning för vuxna. Vid behov ska
insatserna även omfatta barn och elever som inte är nyanlända om de har ett
annat modersmål än svenska.

7(8)
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På regeringens vägnar

Gustav Fridolin

Anders Edin

;(8)
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§116 - Information - Erbjudande om stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever (KUB 18-
972)
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar arbetsutskottet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever - (KUB 18-972-

1)
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §114

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§114 - Information - FN:s barnkonvention (KUB 18-1017)
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar arbetsutskottet.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

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.
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Sammanfattande bedömning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån sin riskanalys för år 2018 valt att ge-

nomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildningsnämnden arbetar med att 

förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering Följande revisionsfråga 

ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen framgår att rektorernas ansvar och skyldigheter i arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering är tydligt. Det är dock bara nämndens ansvar enligt Skolla-

gens som berörs i nämndens delegationsordning. Utbildningsanordnarens/nämndens an-

svar enligt Diskrimineringslagen berörs ej. 

Nämnden har mål för elevernas trygghet och förvaltningen arbetar med ICDP (vägledande 

samspel) som en grund för sitt trygghetsarbete. Någon specifik utbildning för personalen 

kring arbetet mot kränkningar och diskriminering har inte hållits de senaste åren, vilket 

därför ses som ett utvecklingsområde. På skolorna finns en organisation av funktioner 

som ska stödja rektorerna i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och 

även nätverk inom förvaltningen. Personalomsättning och svårigheter med rekrytering 

bedöms till viss del ha påverkat arbetet de senaste åren. 

Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering. Det varierar dock hur väl de delar som ska ingå beskrivs. Vi 

bedömer att samtliga skolor gör eleverna delaktiga i arbetet med att undersöka risker och 

hinder, exempelvis genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

I arbetet med de årliga planerna mot kränkande behandling och diskriminering följer sko-

lorna en gemensam mall. Det saknas dock stöddokument för framtagandet av planerna, 

vilket vi bedömer bidrar till att planernas olika beståndsdelar behandlas olika ingående. 

Det saknas även ett bedömningsstöd för vad som bör utgöra en signal om kränkning. För 

själva hanteringen av en befarad kränkning, finns en kommungemensam dokumenterad 

och känd rutin. Rapporteringen av signaler om kränkning till nämnden sker, vid tiden för 

intervjuerna, dock inte på ett tillfredställande sätt. Detta har nämnden identifierat och 

förbättringar ska enligt uppgift ske under hösten år 2018, genom nyttjande av ärendehan-

teringssystemet Platina. 

Vi kan konstatera att nämnden följer upp sitt mål kopplat till elevernas trygghet och att 

nämnden följer upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokument-

eras. Skolornas årliga plan mot kränkande behandling bedömer vi även berör Diskrimine-

ringslagens dokumentationskrav. Nämnden behöver dock tydliggöra hur dokumentat-

ionen ska presenteras för att säkerställa att det ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  
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Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området på ett bättre sätt. 

Vårt svar på revisionsfrågan och vår revisionella bedömning är att kultur- och bildnings-

nämnden delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundar sig i bedömningarna av de kontrollmål som ingår i 

granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan och vidare i rapporten. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd 

personal fullgör sina skyldigheter. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förut-

sättningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldig-

heter avseende arbetet med förebyggande åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom 

att varje skolenhet årligen tar fram en plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering. Eleverna är delaktiga i arbe-

tet. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och doku-

menterade rutiner kopplat till arbetet med att förebygga och upp-

täcka, anmäla, utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp krän-

kande behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet 

och till nämnd. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

 

1.2. Rekommendationer 
I granskningen identifierar vi ett antal förbättringsåtgärder som vi till stor del även bedö-

mer har identifierats genom nämndens egen uppföljning och interna kontroll. Utifrån 

våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden: 

 Vi bedömer att rektorerna har givits ansvaret för att fullgöra utbildningsanordna-

rens/nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen. Detta bör därför anges i nämn-

dens delegationsordning. 

 Stödmaterial för framtagandet av planerna mot kränkande behandling och diskrimi-

nering bör fastslås så att innehållet i samtliga planer blir mer likvärdigt, samt att 
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samtliga skolenheters planer fullt ut följer direktiven i Skollagen och Diskriminerings-

lagen. Rutiner för hantering av kränkningar på internet bör även i större utsträckning 

inkluderas i planerna, i de fall detta saknas. 

 Nämnden bör tillse att regelbundna utbildningar gällande kränkande behandling och 

diskriminering genomförs. Ett utbildningsmaterial bör även tas fram som ansvariga 

kan nyttja för utbildning av mentorer och annan personal. Detta bör inkludera stöd för 

att underlätta bedömningen av vad som bör föranleda en signal om kränkning samt 

vägledning och verktyg för att genomföra kartläggningar och analyser.  

 För att säkerställa en korrekt ärendegång bör nämnden se över nuvarande system för 

ärendehantering, som av flera av de intervjuade anses omständligt. Den fortbildning 

som ska ske i programmet Platina i oktober 2018 anser vi bör bidra till en sådan ut-

veckling och det är därför viktigt att nämnden säkerställer att detta implementeras. 

 För att få en bättre uppföljning av trygghetsarbetet behöver nämndens uppföljning av 

statistik, innefatta både signaler om kränkningar och fastställda kränkningar. Minst 

årligen bör nämnden få en sammanställning som visar resultatet både per skolenhets-

nivå samt på förvaltningsnivå nivå. 

Övrigt 

 Kommunstyrelsen bör revidera handlingsplanen mot trakasserier och kränkande sär-

behandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Handlingsplanen bör kom-

pletteras med kommungemensamma riktlinjer för hur kommunens arbetsgivaransvar 

utifrån Diskrimineringslagen ska tillgodoses. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i Skollagen har till syfte att skydda barn och elever 

mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i Diskrimineringslagen och Skollagen 

förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är 

tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva 

åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta in-

nebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 

rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande be-

handling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och 

elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbe-

tet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån ovanstående bakgrund och sin riskana-

lys för år 2018 valt att genomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildnings-

nämnden arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskrimine-

ring. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och bildningsnämnden säkerställt 

att arbetet med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering sker 

på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Diskrimineringslagen, Skollagen (SL), Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimi-

nering och kränkande behandling, Förordning (2006:1083) om barns och elevers delta-

gande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. 

2.4. Kontrollmål 
1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd personal fullgör sina 

skyldigheter. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsättningar för att berörd 

personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet med förebyggande åt-

gärder mot kränkande behandling och diskriminering. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att varje skolenhet 

årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 

Eleverna är delaktiga i arbetet. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumenterade rutiner 

kopplat till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda, doku-

mentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. 
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5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering do-

kumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till nämndens arbete mot kränkande behandling och diskrimine-

ring i grundskolan, med tyngdpunkt i det förebyggande arbetet. Granskningen avser revi-

sionsår 2018. 

För att få en bild av hur arbetet bedrivs på verksamhetsnivå har intervjuer genomförts 

med personal från fyra grundskolor; Hidinge skola, Mullhyttans skola, Lekebergsskolan 

F-6 samt Lekebergsskolan 7-9. 

2.6. Metod 
I granskningen har styrdokument inom området kontrollerats; planer mot kränkande be-

handling och diskriminering, riktlinjer och rutiner, uppföljning av arbetet mot kränkande 

behandling i dokumentation, samt nämndens protokoll för år 2017 och år 2018. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, rektorer vid 

ovan nämnda skolor, kurator samt biträdande rektor vid en av skolorna. Sammanlagt har 

åtta personer intervjuats inom ramen för granskningen. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Nämndens beslut om ansvar 
3.1.1. Iakttagelser 

I respektive skolas plan för att motverka all diskriminering och kränkande behandling 

uppges att det är rektor som tar emot anmälningar samt initierar utredning och beslutar 

om åtgärder i samband med att en elev upplevt sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad 

i verksamheten. När rektor fått kännedom om att en elev upplever sig kränkt anmäler rek-

tor det till huvudmannen.  

Nämndens delegationsordning är senast reviderad 2018-05-15. I tabellen nedanför (1.3) 

redogörs för den delegerade beslutanderätt nämnden beslutat om avseende kränkande be-

handling. 

1.3 Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande be-
handling  
Upprätta plan mot kränkande behandling. Ansvarig för-

skolechef/rek-
tor/bitr. rektor 

6 kap. 8§ skollagen  
 

Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar 

och i förekommande fall vidta åtgärder . 

 

Ansvarig för-

skolechef/rek-

tor/bitr. rektor 

6 kap. 10§ skollagen  

 

 
I intervjuerna framgår att samtliga anser att det är tydligt att ovan nämnda funktioner an-

svarar för arbetet kring kränkande behandling och diskriminering. Vi noterar dock att 

nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen inte finns dokumenterat i nämndens dele-

gationsordning.  

3.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1: Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd perso-

nal fullgör sina skyldigheter. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 

Nämnden har i delegationsordningen beslutat om tjänstepersoners ansvar och skyldig-

heter i arbetet kring kränkande behandling utifrån Skollagens direktiv. Nämndens ansvar 

enligt Diskrimineringslagen ingår dock inte. I intervjuerna framgår att ansvaret både av-

seende kränkning och diskriminering är tydligt delegerat till rektor och detta bör därför 

tydliggöras även i nämndens reglemente. 

3.2. Förutsättningar för arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering 

3.2.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan1 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet utifrån kommunfullmäktiges mål; Lekebergs kommun ger barn 

och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Relaterat till 

                                                             
1 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
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nämndens arbete med trygghet och det främjande och förebyggande arbetet mot krän-

kande behandling, har nämnden bland annat antagit följande mål med tillhörande indika-

torer och målvärden. 

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respek-
tive skolverksamhet  
 

Indikator Utgångsvärde Målvärde 2018 

Andelen elever som känner sig trygga  
 

95% 100% 

Antalet inrapporterade kränkningsärenden uti-
från Skollag 6 kap, 10 §  
 

27 
 

35 

 

Antalet skolverksamheter som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 kap  
 

100% 
 

100% 

I intervjuer uppges att förvaltningen, utifrån ett nämndbeslut sedan några år tillbaka, har 

arbetat med Vägledande samspel, ICDP2. Med bakgrund i detta har det genomförts ut-

bildningar för samtliga pedagoger och skolpersonal i programmet. Vid terminsstart våren 

2018 genomfördes även en temadag med tema ICDP, där skolpersonal samt nämndens 

politiker bjöds in. Ytterligare förvaltningsövergripande utbildning som har koppling till 

arbetet mot kränkande behandling eller diskriminering, har enligt de intervjuade inte ge-

nomförts. 

Kopplat till ICDP finns ett kommungemensamt nätverk kallat Trygghet, normer och vär-

den inklusive ICDP, som en av förvaltningens rektorer tillsammans med specialpedagog 

ansvarar för. Pedagoger från de flesta skolenheterna medverkar tillsammans med kurato-

rer. Lekebergsskolans högstadium har under vårterminen inte haft några representanter 

med i nätverket men det kommer de enligt uppgift ha i fortsättningen. I intervjun anges 

även att det på skolan kommer att startas ett projekt kring rasism och värdegrund. 

ICDP-nätverket träffas tre gånger per termin och uppges i intervju vara ett forum för kun-

skapsinhämtning, samt där skolornas arbete kan diskuteras för att uppnå en större likrikt-

ning och samsyn på frågor som rör trygghetsarbete. Den samlade elevhälsan som finns i 

kommunen uppges också vara ett forum för att främja en samsyn kring kränkande be-

handling och diskriminering på kommunens skolor.  

Vikten av att skapa en grund för likvärdig bedömning mellan skolorna och mellan medar-

betare avseende vad som bör vara en signal om kränkande behandling eller diskrimine-

ring betonas av de intervjuade. Det framhålls att fler kompetensutvecklande insatser rö-

rande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering skulle främja säkerställandet 

av en samsyn inom de olika skolenheterna i kommunen. Flera av de intervjuade uppger 

att det i nuläget kan vara svårt att bedöma om skolorna och medarbetarna har en sådan 

                                                             
2 Programmet Vägledande samspel, ICDP är ett program som syftar till att stödja och främja psykosocial kom-
petens hos personer som ansvarar för barns omsorg, t.ex. personal inom skolan. 
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samsyn, bland annat på grund av att flera av skolorna har haft en relativt hög personalom-

sättning. Även avsaknaden av förvaltningschef och rektor på Hidingeskolan, under vårter-

minen, anges ha påverkat styrning och kontinuitet inom vissa områden.  

I intervjuer framhålls vidare det löpande arbete som genomförs för att ge personalen för-

utsättningar för trygghetsarbetet. Som exempel genomför elevhälsan – kurator, specialpe-

dagog och ibland talpedagog – handledning i ICDP-förhållningssättet varje vecka på 

bland annat på Tulpanens skola och Hidingeskolan. Pedagogerna medverkar på handled-

ningen var tredje vecka och där diskuteras bland annat trygghetsarbetet och hur kränk-

ningar och trakasserier bedöms. Trygghetsarbetet och synen på vad som är en kränkning 

uppges även diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar på samtliga skolor. Just arbetet 

med att skapa en samsyn kring vad en kränkning och diskriminering är, lyfts dock av flera 

intervjuade som ett viktigt utvecklingsområde. Vid vårt besök noterade vi att kommunen i 

sin chefsutbildning erbjuder en kurs som inkluderar jämställdhetsfrågor men detta fram-

kom dock inte i någon av intervjuerna. 

För att främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns så kallade 

trygghetsteam på alla skolor förutom Lekebergsskolan 7-9. Trygghetsteamen består oftast 

av kurator, representanter från lärarkåren och ibland rektor eller biträdande rektor. 

Trygghetsteamen arbetar med att sprida kunskap om skolans värdegrunds- och trygghets-

arbete samt fungerar som ett stöd vid utredningar om kränkande behandling eller diskri-

minering. Trygghetsteamen (eller elevhälsoteamet i Lekebergsskolans fall) har också av 

rektorerna fördelats ansvar för att ta fram underlag till och revidera skolans årliga plan 

mot kränkande behandling och diskriminering. Anledningen till avsaknad av trygghets-

team på Lekebergsskolan 7-9 uppges vara att trygghetsteamets och elevhälsoteamets ar-

bete bedöms gå in i varandra.  

I intervjuerna framgår att det från och med höstterminen år 2018 skapats ett rektorsnät-

verk (team) som ska träffas varannan torsdag. Syftet är enligt uppgift att skapa bättre för-

utsättningar för en bättre samordning och kollegialt utbyte kring olika gemensamma frå-

gor, bland annat elevhälsa och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.  

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsätt-

ningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet 

med förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål beslutat om ett eget mål som innefattar 

arbetet mot kränkande behandling, vilket är positivt. 

Vi bedömer att det inom förvaltningen har skapats en tydlig organisation med stödfunk-

tioner som är behjälpliga i trygghetsarbetet. Vi noterar samtidigt att några skolor, på 

grund av svårighet med rekrytering, saknar de funktioner som i normalfallet arbetar dessa 

frågor.  

Utbildning har skett i det förhållningssätt som ska prägla skolornas trygghetsarbete, 

ICDP. Trygghetsteam/elevhälsoteam stöttar löpande pedagogerna i trygghetsarbetet, 
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bland annat genom regelbundna handledningsträffar, där ICDP och övrigt trygghetsar-

bete diskuteras. Trygghetsarbetet är även ett återkommande tema på arbetsplatsträffar 

och på den samlade elevhälsans möten. Som helhet bedömer vi att detta arbete är positivt 

men bedömer att det är viktigt att nämnden fortsatt arbetar för att säkerställa kontinuitet 

och samordning i arbetet, där tillskapandet av ett nätverk för rektorerna bedöms ge bättre 

förutsättningar för detta.  

Vi bedömer också att ovan nämnda delar främst berör det främjande arbetet och att det 

finns ett tydligt behov av att arbeta med utbildningsinsatser kring det förebyggande arbe-

tet relaterat till kränkande behandling och framför allt diskriminering. Vi ser även en ut-

vecklingspotential kring hur nämnden säkerställer en samsyn i bedömningar om vad som 

bör vara en signal om kränkning, både mellan skolorna och bland personalen inom re-

spektive skolenhet. Att skapa möjligheter för en sådan samsyn kan exempelvis ske genom 

förvaltningsgemensamma utbildningar, där praktiska exempel från bedömningar berörs. 

För att minska sårbarheten kring kompetensen bör utbildningarna även kompletteras 

med utbildningsmaterial som personalen i verksamheterna kan nyttja över tid. 

3.3. Planer mot diskriminering och kränkande be-
handling i verksamheterna  

3.3.1. Iakttagelser 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas årligen för respektive 

skolenhet i kommunen. På fyra av kommunens fem grundskolor görs planerna på läsårs-

basis, medan Lekebergsskolan 7-9 upprättar sin plan per kalenderår.  

I tabellen nedan (1.4) redogörs för innehållet i respektive skolenhets årliga plan. Tabellen 

har endast tagit hänsyn till om respektive område är inkluderat i planen och inte till det 

kvalitativa innehållet.3   

1.4 Hidinge Lekeberg 4-6 

& Tränings-

skola 1-9 

Lekeberg 7-9 Mullhyttan Tulpanen 

Plan har 

upprättats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kartlägg-

ning har ge-

nomförts 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Analys har 

genomförts 

 

Ja. Redogö-

relse finns om 

att analys ge-

nomförts men 

inte vad ana-

lysen innehål-

ler. 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts enligt 

modellen ”Pyrami-

den” men inte vad 

analysen innehål-

ler. 

 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts genom 

analys av förra 

årets kränkningar, 

vilken bl.a. visar 

att sociala medier 

varit inblandade i 

många av fallen. 

Ja. Redogörelse 

finns om att 

analys genom-

förts. Förra årets 

trygghetsenkät 

visar bl.a. att 

vissa elever upp-

levde att de inte 

blev tagna på 

allvar. 

Delvis. Redo-

görelse finns 

om att utvär-

dering genom-

förts av resul-

tat av trivsel- 

och trygghets-

enkäter som 

skickas ut till 

klasslärare, 

och att resul-

tatet av utvär-

deringarna 

                                                             
3 Skolverkets hemsida, Kontrollpunkterna utgår ifrån Skolverkets rekommendationer om innehåll i plan mot 
kränkande behandling. 
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sammanställs 

och används 

vid revidering. 

Mål har for-

mulerats 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärder 

har formu-

lerats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering 

har genom-

förts 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjolå-

rets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja, men resultatet 

av utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras 

knapphändigt. 

(Revisionen har 

tagit del av planen 

för läsår 

2017/2018) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen av 

fjolårets plan pre-

senteras. (Revis-

ionen har tagit del 

av planen för ka-

lenderår 2018.) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras.  

(Revisionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjol-

årets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av 

planen för 

läsår 

2018/2019.) 

Plan inne-

håller ruti-

ner  

Ja. Ja. Något kortfat-

tat. 

Ja. Ja. Ja. 

Samtliga skolor har upprättat planer där mål och åtgärder har formulerats. Planerna är 

likartade i sin utformning och utgår från den mall som enligt uppgift i intervju togs fram 

efter en kommungemensam kartläggning som gjordes år 2015. Samtliga planer följer 

samma upplägg men är olika omfattande. Störst skillnad i planerna är det gällande ana-

lysdelen, där vissa planer innehåller information kring hur analys har genomförts och vad 

den resulterat i, medan det i andra planer endast redogörs för att analys eller utvärdering 

har gjorts. Kränkningar på sociala medier omnämns endast i planen för Lekebergsskolan 

7-9. Vi kan även konstatera att det bara är Lekebergsskolan 7-9 som på något sätt gör en 

redovisning av sin process kopplat till Diskrimineringslagens direktiv om aktiva åtgärder. 

Planen innehåller ett årshjul som på övergripande nivå anger hur arbetet ska gå till. 

I intervjuer framgår att det inte finns något ytterligare stöd för utformning och författande 

av planen. Föregående års plan används som utgångspunkt och revideras utifrån de utvär-

deringar och analyser som gjorts under året.  

Samtliga skolor arbetar med att göra planen känd för elever och pedagoger, bland annat 

på klassråd, arbetsplatsträffar och handledningsmöten med trygghetsteam. Enligt uppgif-

ter i intervju varierar de olika skolornas arbete med att göra planen känd för vårdnadsha-

vare. I flera av skolorna framhålls att planen diskuteras på terminens första föräldramöte 

samt på utvecklingssamtal.  

När det gäller arbetet med att göra eleverna delaktiga i trygghetsarbetet och framtagandet 

av den årliga planen, nämner de intervjuade flera olika exempel såsom trygghetsenkäter, 

klassråd, elevråd och trygghetsvandringar. Samtliga intervjuade anger att det utifrån ak-

tuell plan bedrivs ett aktivt arbete mot kränkningar och diskrimineringar. 

3.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att 

varje enhet årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskri-

minering. Barn och elever är delaktiga i arbetet. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 
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Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering, men att det varierar i hur väl de delar som ska ingå beskrivs. 

Vi anser att delar i vissa planer behöver utvecklas, främst kring; hur analys genomförts 

och vad den resulterat i, arbetet rörande kränkningar på internet (i sociala medier) samt 

hur Diskrimineringslagens krav tillgodoses. 

Vi bedömer att samtliga skolor på något sätt gör eleverna delaktiga i arbetet med att un-

dersöka risker och hinder, till exempel genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

3.4. Riktlinjer och rutiner kopplat till arbetet med 
aktiva åtgärder  

3.4.1. Iakttagelser 

De upprättade planerna för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på sko-

lenheterna följer som tidigare nämnts samma upplägg. Förutom den befintliga strukturen 

och rubriksättningen i planerna finns inget ytterligare stöddokument för författandet av 

planerna. I intervjuer uppges att trygghetsteamen diskuterar utformandet av planerna 

grundligt vid revidering, samt att pedagoger på respektive skolenhet är delaktiga i arbetet 

med att revidera planerna. Detta sker till exempel genom diskussion på arbetsplatsträffar, 

efter vilka synpunkter på planen skickas till trygghetsteamet för beaktande. Det framhålls 

också att arbetet genomförs med stöd av det material som Skolverket tillhandahåller. 

Planen mot kränkande behandling ska enligt Skolverket innehålla: 

 En översikt över de mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet, 

 En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra en kränkning, 

 En redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra 

under det kommande året, 

 En redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts. 

I planen ska det också anges vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs, 

samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolverket framhåller att planen också 

bör innehålla: 

 Vilka rutiner verksamheten har för akuta situationer, 

 En redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet4. 

I samtliga planer beskrivs rutiner för aktiva åtgärder samt akuta situationer. Ärende-

gången beskrivs olika ingående i de olika planerna men samtliga specificerar ansvariga 

funktioner. Samtliga skolor använder sig av en dokumenterad kommungemensam rutin 

vid befarad kränkning, där ärendegången samt vilka kommungemensamma blanketter 

som ska fyllas i specificeras. Den kommungemensamma rutinen finns bifogad endast i 

Mullhyttans plan men är enligt intervjuer känd och används i samtliga skolor. 

I nuläget fylls blanketter om kränkande behandling och trakasserier i för hand och levere-

ras till nämnd via utredningssekreterare tillika nämndsekreterare per post eller genom att 

rektor personligen levererar blanketten. Blanketten Utredning och beslut i ärende om 

kränkande behandling eller trakasserier (KUB 22), används vid utredning och ärendet 

                                                             
4 Skolverkets hemsida, Åtgärder mot kränkande behandling. 
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anmäls till nämnd genom en kopia av blanketten. I intervjuer framkommer att nuvarande 

ärendegång upplevs omständlig men att ärenden som pågår rapporteras till nämnd. Det 

framgår även att det finns fall då en signal om kränkning inte anmälts och att det inte all-

tid rapporteras när ett ärende avslutats. I intervjuer uppges också att kommunens ärende-

hanteringssystem Platina, ska börja användas för rapportering av ärenden om kränkande 

behandling och diskriminering . Samtliga intervjuade uttrycker att det finns ett stort be-

hov av kompetensutveckling kring användningen av systemet. En sådan kompetensut-

veckling är planerad att genomföras i oktober 2018. Bristerna i det nuvarande systemet 

finns även dokumenterade i uppföljningen av 2017 års internkontrollplan5. 

Som nämnts i stycke 3.1.1 ovan framgår det att det utöver grundmallen och föregående års 

plan, som används av respektive skolenhet för att ta fram en ny plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering, saknas ytterligare stöd för arbetet med och förfat-

tande av planen. Det inbegriper då t.ex. en närmare vägledning om hur kartläggningar och 

analyser kan genomföras samt riktlinjer för hur de nya direktiven i Diskrimineringslagen 

från år 2017 ska tillgodoses6. Ett sådant dokumenterat stöd med just diskriminerings-

grunderna efterfrågas av flertalet av de intervjuade. Flera intervjuade uppger att diskrimi-

neringsgrunderna förvisso integreras i allt trygghetsarbete men att hanteringen kan tyd-

liggöras för att fullt ut följa Diskrimineringslagens direktiv rörande aktiva åtgärder med 

fokus på utbildningsanordnarens ansvar.  

I granskningen har vi tagit del av ett kommungemensamt dokument rörande trakasserier, 

Lekebergs kommuns handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, (ej 

daterad). Handlingsplanen tydliggör att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund 

av kön, sexuell läggning, ålder, anställningsform, funktionshinder, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning ej tolereras. Vi noterar att handlingsplanen bland annat 

refererar till Jämställdhetslagen som ersattes av Diskrimineringslagen år 2009. 

3.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumente-

rade rutiner kopplade till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åt-

gärda, dokumentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att samtliga skolenheter arbetar efter en gemensam struktur vid framta-

gandet av planer mot kränkande behandling och diskriminering. Vi konstaterar samtidigt 

att det inte finns ytterligare stöddokument för framtagandet av planer, vilket riskerar leda 

till att de olika delarna i respektive plan behandlas olika ingående. Sådana olikheter kan 

ses i nuvarande planer, till exempel i avsnittet gällande analys. Stöd för att kunna bedöma 

vad som ska leda till en signal om kränkning skulle också underlätta arbetet och främja en 

samsyn mellan skolenheter och medarbetare. 

Vi konstaterar vidare att det finns en kommungemensam dokumenterad och känd rutin 

för handläggning av befarad kränkning. Vi ser samtidigt att det nuvarande arbetssättet 

med att rapportera ärenden manuellt riskerar leda till att inte samtliga ärenden rapporte-

                                                             
5 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06, §7. 
6 Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller olika former av stöd för detta arbete t.ex. den så kallade 
HUS-modellen. 

Sida 158 av 203



Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering  
 

December 2018     14 av 16 
Revisorerna Lekebergs kommun 
PwC 

 

ras avslutade. Nuvarande arbetssätt saknar en kontrollfunktion, utöver rektor, för att sä-

kerställa att avslutade ärenden rapporteras till nämnd. Vi ser positivt på kompetensut-

vecklingen, gällande Platina-systemet, som ska genomföras i oktober 2018 och anser att 

det bör underlätta ärendegången och möjligheterna att säkerställa att ärenden behandlas 

på tilltänkt sätt. 

Vi noterar att det på kommunövergripande nivå tagits fram en handlingsplan mot trakas-

serier och kränkande särbehandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Vi kan 

konstatera att planen är i behov av revidering och bör anpassas till de förändringar i Dis-

krimineringslagen som trädde i kraft år 2017.  

3.5. Dokumentation och uppföljning 
3.5.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan7 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet. Målen har indikatorer och målvärden och följs upp vid del- och 

helårsrapportering. Efter kontroll av 2017 års protokoll framgår att det, i enlighet med vad 

som specificeras i nämndens delegationsordning, årligen sker en uppföljning av samtliga 

skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering8. 

I stycke 3.3.1 ovan har vi konstaterat att samtliga kontrollerade skolor har en plan mot 

kränkande behandling, i enlighet med Skollagen Kap 6, §8. Diskrimineringslagen anger 

sedan år 2017 att utbildningsanordnaren varje år skriftligen ska dokumentera arbetet med 

aktiva åtgärder. Detta innebär bland annat att: 

 en redogörelse för alla delar av arbetet med aktiva åtgärder, både främjande och 

förebyggande. 

 en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras. 

 samt en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med elever och anställda.  

Kring ovanstående delar visar vår kontroll av planerna att de innehåller rubriker som 

skapar förutsättningar för att tillgodose Diskrimineringslagens direktiv. Som tidigare an-

givits varierar det dock i vilken utsträckning det framgår hur kartläggning och analyser 

har genomförts. I intervjuerna framgår även att det finns behov av att tydliggöra hur sko-

lorna ska arbeta med kravet på dokumentation för att säkerställa att det sker på ett ända-

målsenligt sätt. 

Efter kontroll av 2018 års protokoll konstateras att rapportering av kränkande behandling 

och trakasserier redovisas som en stående punkt vid nämndsmöten. Vidare framgår av 

nämndprotokoll9 att nämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande be-

handling och trakasserier. Liksom vid genomförda intervjuer framkommer det i uppfölj-

ningen av 2017 års internkontrollplan, att systemet gällande anmälan om kränkande be-

handling är omständligt och riskerar leda till att ärenden inte anmäls, dokumenteras, följs 

upp och rapporteras. Nämnden beslutade vid rapporteringen av uppföljningen att utreda 

                                                             
7 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
8 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2017-11-07. 
9 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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hur systemet kan förenklas10. Som tidigare nämnts ska fortbildning i ärendesystemet Pla-

tina genomföras i oktober 2018. 

Enligt kultur- och bildningsnämndens årsredovisning 2017 anmäldes under år 2017, 34 

stycken kränkningsärenden i kommunen. I intervjuer framkommer en osäkerhet kring om 

statistiken rör antalet inrapporterade signaler om kränkningar eller om det gäller antalet 

fastslagna kränkningar. Det framgår även att statistiken inte sammanställs per skolenhet 

utan att det endast sker på förvaltningsnivå. 

3.5.2. Bedömning 

Kontrollmål 5: Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och dis-

kriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi kan konstatera att nämnden har mål för området som följs upp och att nämnden följer 

upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras. Vår bedöm-

ning är att skolornas årliga plan mot kränkande behandling även berör Diskrimineringsla-

gens dokumentationskrav. Vi bedömer dock att nämnden behöver tydliggöra hur doku-

mentationen ska presenteras för att säkerställa att ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  

Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området. 

I uppföljningen av 2017 års internkontrollplan identifieras ett utvecklingsbehov gällande 

systemet för rapportering, vilket vi ser påbörjas i och med den fortbildning som ska ge-

nomföras i oktober 2018 gällande ärendesystemet Platina. Det är viktigt att nämnden sä-

kerställer att användningen av Platina implementeras fullt ut, då vi bedömer att det finns 

tydliga brister i nuvarande hantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 

Sida 160 av 203



Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering  
 

December 2018     16 av 16 
Revisorerna Lekebergs kommun 
PwC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-06   

Lars Dahlin  Peter Aschberg 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Tjänsteskrivelse 2018-11-28 1 (1)

Dnr: KUB 18-905

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 18 oktober 
till och med november 2018

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

För perioden 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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-12-03

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-09:50 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-03

Justerare signatur

§113 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden 18 oktober till och med november 2018 (KUB 18-
905)
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 - (KUB 18-905-5)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 18-905-4)
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Sida 1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tomas

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Vill ge ett förslag om det är möjligt för kommunen att köpa loss tennisbanorna som står och förfaller och
asfaltera eller lägga något annat underhållsfritt underlag så dom kan nyttjas av invånarna i kommunen.
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An ående användandet av almol"a i smör ås åla
kommun

et i förskolorna i Lekeber s

l Lekebergs kommun har ett beslut tagits av nuvarande kostchefatt smöret av
märket Bregott, dessutom kravmärkt, som tills nyligen ätits av våra barn i
förskolorna nu ska bytas ut till märket Flora vilket är ett avsevärt sämre
alternativ. Bregott innehåller tre enkla ingredienser, grädde, rapsolja och salt.
Alla tre nyttiga för barn som växer och vänliga för vår miljö. Raps innehåller
enkel och fleromättade fetter till 93 procent vilka är bra för människokroppen.

Flora innehåller till stor del Palmolja som medför en stor påverkan på den
globala miljön. Dels huggs enorma arealer regnskog för att anlägga
palmoljeplantage. Mängder av djurarter och trädsorter får ge plats för
människans konsumtion, och mest människor som inte ser vilket lidande vi
ställer till med, vi i västvärlden, Europa och norden inkluderad.

Palmolja innehåller till större delen av mättat fett vilket dokumenterat ger
hjärt- och kärlsjukdomar. Processen att få ett paket Flora på matbordet känner
väl alla människor till vid det här laget, transport i bulkfartyg, de kemiska
processer palmoljan genomgår för att likna smör.

Vi pedagoger i förskolan reagerar starkt på denna försämring och protesterar.
Inte bara vi utan också barn och deras föräldrar. Dagligen får vi kommentarer
av barnen såsom - Jag vill inte ha det här smöret, jag vill ha det andra goda
smöret som vi hade förut.

Barn har inte samma kunskaper som vi vuxna men deras tunga lurar dem inte.
God naturlig mat är nyttigt men det vi har nu smakar inte ens gott. Därför
undviker tom barnen att äta det.

Vi kan förstå att det är av ekonomiska skäl detta val har gjorts men kommunen
måste ju ha mål om klimatsmart och närodlad mat. Kommunen har en policy
om hållbar utveckling.

Citat från Kommunens hemsida "Kommunens verksamheter ska bidra till att främja en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling
bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att rätten att förändra och bruka den är
förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl."

Användningen av Flora rimmar illa med ovanstående policy
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Hållbar utveckling måste få kosta! Det är vår globala miljö, våra barn och deras
framtid det handlar om.

Aterinför användandet av Bregott till våra barn och gamla

(kommunen har ju slarvat bort miljoner på skolskjutsar och sparkade chefer,
detta måste vara en liten summa i sammanhanget!)

Personalen och barnen i Förskolorna i Lekebergs kommun genom
Appelblomman
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Brev om byte av smörgåsmargarin
Datum: 2018-11-19 11:05:18

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 19 november 2018 10:06
Till: Ann-Christine Soting <ann-christine.soting@Lekeberg.se>
Ämne: Brev om byte av smörgåsmargarin

Hej Ann-Christine

Har fått ett brev från personal inom förskoleverksamheten som är genom förskolan
äppelblomman gällande byte av KRAV märkt Bregott till Flora.
Jag har skickat frågan till kostenheten för svar, vilket jag kommer skicka även till er
senare.
Brevet kommer även lämnas till KuB som inkommen handling inför nästa möte.

Skickar svaret till dig för vidareförmedling då inga namn finns angivna så därför vet jag
inte vem jag direkt skall svara till.

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Byte av margarin
Datum: 2018-11-19 11:05:30

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 19 november 2018 10:00
Till: Ester Rohdén <ester.rohden@lekeberg.se>
Ämne: Byte av margarin

Hej Ester

Stämmer det att byte av KRAV märkt Bregott bytts ut mot Flora inom verksamheterna i
Lekebergs kommun?

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Brev om byte av smörgåsmargarin
Datum: 2018-11-19 13:39:32

Från: Ann-Christine Soting <ann-christine.soting@Lekeberg.se>
Datum: 19 november 2018 11:14:27 CET
Till: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Ämne: Re: Brev om byte av smörgåsmargarin

Hej Håkan. Jag känner till brevet och vidarebefordrar ditt svar till berörda.

Med vänlig hälsning

Ann-Christine Soting
Förskolechef
Kultur och bildningsförvaltningen
Lekebergs kommun
ann-christine.soting@lekeberg.se
Tfn: 0585-48909
Växel: 0585-48700
www.lekeberg.se

19 nov. 2018 kl. 10:06 skrev Håkan Söderman
<Hakan.Soderman@Lekeberg.se>:

Hej Ann-Christine

Har fått ett brev från personal inom förskoleverksamheten
som är genom förskolan äppelblomman gällande byte av KRAV
märkt Bregott till Flora.
Jag har skickat frågan till kostenheten för svar, vilket jag
kommer skicka även till er senare.
Brevet kommer även lämnas till KuB som inkommen handling
inför nästa möte.

Skickar svaret till dig för vidareförmedling då inga namn finns
angivna så därför vet jag inte vem jag direkt skall svara till.

Med vänlig hälsning

<image001.jpg> Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: VB: Byte av margarin
Datum: 2018-11-22 09:08:19

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 22 november 2018 06:28
Till: Ann-Christine Soting <ann-christine.soting@Lekeberg.se>
Kopia: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: Fwd: VB: Byte av margarin

Hej Ann-Christin

Har fått svar på frågan angående byte av margarin inom verksamheterna som jag bifogar till dig och
hoppas du kan meddela verksamheterna. Vad är din inställning i denna fråga, bör återgång till
Bregott göras utifrån ett barnperspektiv?

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

Vidarebefordrat brev:

Från: Anna Brorsson <anna.brorsson@lekeberg.se>
Datum: 19 november 2018 14:18:01 CET
Till: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Kopia: Ester Rohdén <ester.rohden@lekeberg.se>
Ämne: VB: Byte av margarin

Hej!
Fick till mig mailet av Ester Rohdén med din fråga.

Det stämmer att vi har byt från Bregott krav 91kr/kg till ett billigare alternativ Flora
47kr/kg

Måltidsenheten har ett underskott på livsmedelsbudget. Mitt ansvar och det jag har
fått till mig är att hitta sparåtgärder som inte påverkar kvalitén på maten.

Om jag får till mig andra direktiv och beslut så rätt jag mig enligt dessa.

Med vänlig hälsning/Best Regards

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Anna Brorsson
Måltidschef
Måltidsenheten
Kommunstyrelseförvaltningen

0585-48 889(dir)
anna.brorsson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Storgatan 31
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Håkan Söderman
Skickat: den 19 november 2018 10:00
Till: Ester Rohdén <ester.rohden@lekeberg.se>
Ämne: Byte av margarin

Hej Ester

Stämmer det att byte av KRAV märkt Bregott bytts ut mot Flora inom verksamheterna i
Lekebergs kommun?

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Smör i förskolan
Datum: 2018-11-28 10:41:14

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Håkan Söderman
Skickat: den 27 november 2018 19:33
Till: peter.eriksson@mittmedia.se
Kopia: Linda Kirrander

Ämne: Smör i förskolan

Hej Peter

Som du vet så svarade kostchefen mig redan förra veckan på brevet för personalen,
detta svar är också skickat till personalen som svar på deras brev.

Men nu kanske ett annat svar kommer då politiken ska svara istället.

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Artikel om byte av margarin
Datum: 2018-11-23 12:56:12

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 23 november 2018 10:59
Till: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: Fwd: Artikel om byte av margarin

För diariet

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

Vidarebefordrat brev:

Från: <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Datum: 23 november 2018 10:58:32 CET
Till: <peter.eriksson@mittmedia.se>
Ämne: Artikel om byte av margarin

Hej Peter

Med anledning av artikeln kring byte av margarin så har jag fått brevet
från personal. Så fort jag fick detta skickade jag vidare frågan till
kostenheten för svar, svaret därifrån med förklaring av orsaken till
bytet har jag skickat till verksamheten.

Med vänlig hälsning

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden
Lekebergs kommun
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Protokoll för kännedom
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Protokoll 2018-12-04

Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Leken Location  

Arbetsgivarens representanter
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Carina Åkesson (Rehabhandläggare) §§49-51

Protokollet innehåller paragraferna §§49-57

Ordförande _________________________________________________________________
Monica Skantz

Justerare _________________________________________________________________
Christoffer Danielsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Jan Hörman (Facklig representant  för 
Lärarförbundet)
Ulrika Strömberg (Vision)
Christoffer Danielsson (LR)
Cecilia Lindström (DIK)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

Ärendelista
§49 Val av justerare
§50 Genomgång av föregående protokoll
§51 Skyddsombudsfrågor
§52 Mötestider för KUB samverkansgrupp 2019
§53 Organisationsförändring av administrationen inom KUB
§54 Medarbetarenkät 2018
§55 Ärenden till nämnd
§56 Förvaltningschefen informerar
§57 Övriga frågor
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§49- Val av justerare

Förslag till beslut

Till justerare väljs xx.

Beslut

Till justerare väljs Christoffer Danielsson, Lärarnas riksförbund.
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§50- Genomgång av föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz går igenom protokollet från föregående möte.

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-10-23 - (65855)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§51- Skyddsombudsfrågor

Ärendebeskrivning

Samverkansgruppen ska vara tillika skyddskommitte och vid föregående möte bestämdes att 
bjuda in personalavdelningen för att föredra punkten. Rehabhandläggare Carina Åkesson från 
Personalavdelningen går igenom skyddsorganisationen och skyddsronder. Skyddskommitté 
genomförs 2 ggr/år.

Enligt årshjulet för arbetsmiljöarbetet ska skyddsronderna vara genomförda innan årets 
slut. Skyddsronderna kan göras direkt via appen KIA. Personalavdelningen scannar in alla 
protokoll i KIA (även bakåt i tiden). Vid kommande samverkansmöte i januari 
kommer Carina Åkesson att utbilda samverkansgruppen i systemet KIA. Under året 2019 
kommer dessutom utildning av skydsombuden genomföras, ex. arbetsmiljöutbildning. Carina 
Åkesson bjuder in till detta.

Samtliga punkter som kommit upp under årets skyddsronder lägger cheferna in 
i arbetsmiljöplanerna i Stratsys, de ska göras senast 31 jan 2019.

Personalavdelningen ska se över årshjulet för arbetsmiljöarbetet utifrån nya rutiner för 
medarbetarsamtal och medarbetarenkät.

 

 

 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Årsplan arbetsmiljö KUB - (65988)

Sida 184 av 203



Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§52- Mötestider för KUB samverkansgrupp 2019

Ärendebeskrivning

Mötestidestider för 2019 föreslås till följande dagar och tider:

Tisdag 22 januari, kl. 10-12.

Tisdag 19 mars, kl. 10-12.

Torsdag 9 maj, kl. 10-12.

Tisdag 20 augusti, kl. 10-12.

Tisdag 24 september, kl. 10-12.

Tisdag 29 oktober, kl. 10-12.

Tisdag 10 december, kl. 10-12.

 

Beslut

Samverkansgruppen antar följande mötestidestider för 2019:

Tisdag 22 januari, kl. 14-16.

Tisdag 19 mars, kl. 14-16.

Torsdag 9 maj, kl. 14-16.

Tisdag 20 augusti, kl. 10-12.

Tisdag 24 september, kl. 10-12.

Tisdag 29 oktober, kl. 10-12.

Tisdag 10 december, kl. 10-12.
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Justerare signatur
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§53- Organisationsförändring av administrationen inom KUB

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz föredrar ärendet gällande den planerade ändringen av KUBs 
administratörer som ska arbetsledas av rektor och utveckla ett teambaserat arbetssätt 
(nätverksgrupp) för att utveckla ett likvärdigt administrativt stöd för alla skolor och förskolor 
i Lekebergs kommun. Ändringen planeras från och med 2019-01-01.

Ett dokument för att beskriva riskkällor och åtgärder som identifierats utifrån planerad 
ändring.
 
Ulrika Strömberg (DIK) påpekar att när administratörerna får olika chefer måste vara väldigt 
tydligt att alla rektorer/förskolechefer ändå får ett likvärdigt stöd.
 
Förvaltningschef Monica Skantz tar med sig synpunkterna och reviderar dokumentet utifrån 
de synpunkter som inkommit från DIK. 

 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning samverkar ärendet.

Beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning samverkar ärendet.

Beslutsunderlag
 Riskbedömning och handlingsplan av ändrad admin organisation (nov-18) - (KUB 18-1053-1)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§54- Medarbetarenkät 2018

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz föredrar ärendet utifrån områdena ledarskap, arbetsmiljö, 
hälsa, strategi, övergripande och arbetssituation för de olika verksamhetsområdena: förskola, 
skola och kultur- och fritid.

Cheferna kommer att ta del av resultatet i början av 2019 och därefter kommer 
handlingsplaner att tas fram för de förbättringsområden som finns.

 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§55- Ärenden till nämnd

Ärendebeskrivning

Följande ärenden finns med till kommande nämnd för kultur- och bildning 12 december 2018:

Kompetensförsörjningsplan för kultur- och bildning

Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret (180101-180630)

Beslutsattestanter 2019

Överenskommelse mellan kommunen och regionerna gällande bland annat elevhälsa.

Revidering av beslut angående badplatserna i kommunen

Redovisning av kränkande behandling och trakasserier för perioden 18 oktober till och med 
november 2019

Osäkra fodringar för kultur- och bildningsnämnden

Beslut om utvecklingsbidrag

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018 (handlingar kommer till nämnd)

Indexreglering av maxtaxa förskolan 2019 (handlingar kommer till nämnd)

Förslag till beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kompetensförsörjningsplan Kultur och bildning 2018 - (KUB 18-27-3)
 Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsplan 2019 Kultur och bildning - (KUB 18-27-2)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§56- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

"Handlingsplan mot våld i nära relationer" är framtagen av SON. Delar i den ligger 
inom KUBs ansvar.

Revision av PwC gällande hur nämnden arbetar mot kränkande behandling. 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen för kultur- och bildning lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§57- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Önskemål från Lärarnas riksförbund gällande att skapa gemensamma rutiner inom kultur- och 
bildningsförvaltningen, exempelvis rutiner för inskolning i förskolan, rättning av nationella 
prov, anställning av behörig/obehörig personal. Frågan tas med av förvaltningschef.
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Protokoll 2018-10-23

Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Multen Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§41-48

Ordförande _________________________________________________________________
Monica Skantz

Justerare _________________________________________________________________
Christoffer Danielsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Arbetsgivarens representanter
Jan-Åke Stolt Karlsson 
(Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)

Beslutande ledamöter
Jan Hörman (Facklig representant  för 
Lärarförbundet)
Lotta Bergsten (Facklig representant för 
DIK)
Ulrika Strömberg (Vision)
Christoffer Danielsson (LR)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

Ärendelista
§41 Val av justerare
§42 Föregående protokoll
§43 Ärenden till kommande nämnd
§44 Läraravtal HÖK 18
§45 Information - Organisationsförändring av administrationen
§46 Information - Rekrytering av ny Kultur- och fritidschef
§47 Information - Nya Lekebergsskolan
§48 Förvaltningschefens information
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§41- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Till justerare väljs Christoffer Danielsson, Lärarnas riksförbund.

Förslag till beslut

Till justerare väljs xx.

Beslut

Till justerare väljs Christoffer Danielsson, Lärarnas riksförbund.
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§42- Föregående protokoll

Förslag till beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-08-24 11.31.26 - (62058)
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§43- Ärenden till kommande nämnd

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport - (KUB 18-881-2)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden - (KUB 18-44-21)
 Intern kontrollrapport 3 - (KUB 18-44-22)
 Budgetuppföljning till och med september 2018 - (KUB 18-911-1)
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2018 - (KUB 18-889-1)
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2018 - (KUB 18-888-1)
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§44- Läraravtal HÖK 18

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

En partsgemensamgrupp (Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, förvaltningen och personal) 
har träffats för att säkra kompetensförsörjningen inom skola och förskola. Arbetet ska ske 
inom arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstider och lönebildning. 

Förvaltningschef Monica Skantz ska arbeta fram en handlingsplan för det lokala arbetet. 
Inforamtion om avtalet ska ske ute på arbetsplatserna.

Samverkansgruppen ska vara tillika skyddskommitte. Nästa samverkan föreslås vara 
uppdelad och vara även skyddskommitte. Till mötet bjuds Carina Åkesson eller 
Peter Brändholm in. Ta med arbetsmiljöhjulet. Enligt sam 17 ska skyddsombud vara med vid 
samverkan.

 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§45- Information - Organisationsförändring av administrationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Det finns tre ordinarie administrativa tjänster inom KUB som ligger under rektor Tomas 
Andersson. Det nya förslaget är dessa tre tjänster ska ligga under olika chefer, dvs de chefer 
som de arbetar nära. Orsaken till förslaget är 1. Närmare chef och ledareskap, 2. avlasta 
Tomas Andersson, 3. Utveckla administrationen. Istället kommer de att ingå i ett nätverk 
där verksamhetsutvecklaren är ansvarig.

DIK påpekar att kultur- och fritidsavdelningen bidragit ekonomisk till de administrativa 
tjänsterna men har inte fått något administrativ tid tillbaka. Förvaltningschefen meddelar att 
de kommer bli kompenserade.

Vision anser att en svårighet med de nya förslaget kan vara att det kan bli svårigheter för 
de administratörer som arbetar över hela organisationen, då det är svårt att veta vem som äger 
frågan kring prioriteringar. Risken finns att cheferna prioriterar olika utifrån vad som bestäms 
i nätverket.

Förvaltningschefen anser dock att en dialog i nätverk måste vara kopplad till den dialog som 
förs i chefsgruppen. Verksamhetsutvecklaren bör vara länken mellan dessa forum.

Förvaltningschefen tar fram en konsekvensbeskrivning och samverkan sker vid nästa möte.

 

 

 

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§46- Information - Rekrytering av ny Kultur- och fritidschef

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Fyra personer har intervjuats till chefstjänsten. Två av dessa har varit på en andra intervju.

Samverkan ska ske med DIK och Lärarförbundet (Fritidsgårdarna).

Samverkan sker per mail när kandidat är utsedd.

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§47- Information - Nya Lekebergsskolan

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar om Nya Lekebergsskolan.

Christoffer Danielsson berättar att personalen generellt är nöjda med processen och har få 
varit med och deltagit med synpunkter.

Lotta Bergsten frågar hur stort biblioteket kommer att bli. Förvaltninschefen Monica Skantz 
tar rda på detta.

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-10-23

Justerare signatur

§48- Förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

- Uppdrag från politik gällande samverkan mellan förskola/skola och individ och 
familjeomsorg.

- Uppdrag från politik kring en familjecentral.

- Reflekterande kollegiala samtasgrupper.

- Kompetensförsörjningsplan, cheferna ska inventera detta med medarbetarna.

- Invigning av biblioteket kommer ske under 2019.

Förslag till beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Samverkansgruppen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Avslutsbrev gällande inspektion av Lär-Kan, dnr 2018/003241 - (KUB 17-1278-9)
 Avslutsbrev från arbetsmiljöverket, ärende 2017/064917 - (KUB 17-1278-15.1)
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