
Kallelse 2019-12-16

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Monica Skantz, Förvaltningschef
Adam Kolthoff, Förvaltningsekonom
Anna Windal
Maria Gille, Kultur- och fritidschef
Lotta Bergsten, Bibliotekarie
Linda Nilsson, Samordnare inom förskolan
Göran Thunberg, projektledare

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Marcelos Doverholt (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Pia Frohman (MP), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-12-16

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-12-16

2 – Presentation av Göran Thunberg Föredragande  13:05

Ärendebeskrivning

Göran Thunberg, projektledare för projekt om nyanlända med medel från Skolverket.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-12-16

3 – Information från representanter för råd 
mm. 

Föredragande  13:15

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från olika råd.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-12-16

4 – Månadsuppföljning KUB november 2019 
(KUB 19-1009)

Föredragande  13:20

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har för november 2019 tagit fram en månadsuppföljning med 
utfall från januari till november. Förvaltningen visar ett underskott med 2 622 tkr.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per 30 november 
2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB november 2019
 KUB - Totalt per verksamhetsområde november 2019
 §70 KUB-AU Månadsuppföljning KUB november 2019
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Kallelse 2019-12-16

5 – Kultur- och bildningsnämndens MER-
plan med internbudget 2020 
(KUB 19-908)

Föredragande Monica Skantz och 
Adam Kolthoff 13:30

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2020 är 227 711 tkr (netto). En ökning med 5,3 % 
eller 12 169 tkr. Internbudgeten bygger på 2019 års ram med justeringar av kompensationer och 
förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2020 
finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på 2019 års löneökning 
och 2020 års hyresökning, kompensation för volymökning förskola, skola och gymnasium.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar MER-plan 2020 för kultur- och bildningsförvaltningens 
verksamheter.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kultur- och bildningsnämndens MER-plan med internbudget 2020
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (Kultur- och bildningsnämnden)
 §71 KUB-AU Kultur- och bildningsnämndens MER-plan med internbudget 2020
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Kallelse 2019-12-16

6 – Beslutsattestanter 2020 
(KUB 19-992)

Föredragande Adam Kolthoff 14:10

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tagit fram en lista över aktuella beslutsattestanter och
ersättare för kultur- och bildningsnämnden för 2020.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för kultur- och 
bildningsnämnden 2020.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Berth Falk (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att justera attestantförteckningen till
nämnden samt överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Propositionsordning

Ordförande finner att arbetsutskottet ställer sig bakom Berth Falks (S) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att justera attestantförteckningen till
nämnden samt överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter 2020
 §72 KUB-AU Beslutsattestanter 2020 för kultur- och bildningsnämnden
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Kallelse 2019-12-16

7 – Avskrivning av osäkra fordringar per 31 
december 2018 
(KUB 19-980)

Föredragande Adam Kolthoff 14:15

Ärendebeskrivning

Fordringar, med förfallodag den 31 december 2018 och äldre, är att betrakta som osäkra fordringar 
och skall därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock fortfarande aktuella och försök 
görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade.
Avskrivning avseende Kultur- och bildningsnämnden uppgår till 29 020 kronor, specifikation enligt 
bilaga.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden avskriver osäkra fordringar avseende kultur- och bildningsnämnden 
och uppgående till 29 020 kr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäklra fodringar för kultur- och bildningsnämnden per 31 

augusti 2018
 §73 KUB-AU Avskrivning av osäkra fordringar per 31 december 2018
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Kallelse 2019-12-16

8 – Presentation av ombyggnation av 
Hidinge skola samt nya paviljonger till 
tulpanens skola 

Föredragande Anna Windal 14:20

Ärendebeskrivning

Lokal-och upphandlingsansvarig Anna Windal presenterar ombyggnation av Hidinge skola samt 
placering av paviljoner till Tulpanens skola.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-12-16

9 – Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun 2020 
(KUB 19-199)

Föredragande Linda Nilsson 15:00

Ärendebeskrivning

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den
1 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 2020 till den 31 december 2020.

Även en revidering av reglerna har gjorts i år. Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna inför 
2020.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Pia Frohman (MP) yrkar på att skrivningen om bonusdagarna kvarstår i enligt med tidigare
regler.

Propositionsordning

Ordförande Berth Falk (S) ställer förslag till beslut mot Pia Frohmans (MP) yrkande.

Arbetsutskottet godkänner propositionsordningen.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020 - ändringar i gult
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020
 §74 KUB-AU Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020
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Kallelse 2019-12-16

10 – Biblioteksplan 2020-2022 för 
Lekebergs kommun 
(KUB 19-887)

Föredragande Maria Gille och Lotta 
Bergsten 15:20

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en biblioteksplan för åren 2017-2019 som nu behöver revideras och 
uppdateras. Den reviderade biblioteksplanen kommer att gälla för åren 2020-2022.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2022 för 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2020-2022
 Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun
 §75 KUB-AU Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-12-16

11 – Val av ledamot till kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott 
(KUB 19-953)

Föredragande  15:40

Ärendebeskrivning

Då Annica Zetterholm (C) avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i kulturoch
bildningsnämnden samt 1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämndens
arbetsutskott behöver kultur- och bildningsnämnden utse en ny ledamot och 1:e vice
ordförande i arbetsutskottet.

Majoriteten har inkommit med ett förslag.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser xx till 1:e vice ordförande i kultur- och
bildningsnämndens arbetsutskott.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) yrkar på att kultur- och bildningsnämnden utser Anders Johansson (C)
till ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott.

Propositionsordning

Ordförande finner att arbetsutskottet ställer sig bakom Berth Falk (S) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och bildningsnämnden utser Anders Johansson (C) till
ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Majoritetens förslag till 1e vice ordförande KUB AU
 §76 KUB-AU Val av ledamot till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott
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Kallelse 2019-12-16

12 – Årshjul för systematisk uppföljning av 
verksamheterna inom Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 19-920)

Föredragande Monica Skantz 15:45

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt från huvudmannens ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla förskola och 
skola samt verksamheterna inom bibliotek, kultur och fritid, så att de nationella och kommunala 
målen kan uppfyllas, har förvaltningen tagit fram ett årshjul för nämndens uppföljning av 
verksamheterna.

Årshjulet ska hänga ihop med nämndens MER-plan och länka till verksamheternas systematiska 
kvalitetsarbete. Årshjulet utgår ifrån ett upplägg med sju nämndmöten där varje möte utgår ifrån 
ett nämndmål/tema. Se bilaga!

Årshjulet ska ses som en struktur där innehållet kan förändras. Förvaltningen ansvarar för att 
strukturen upprätthålls.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar årshjul för systematisk uppföljning av verksamheterna inom 
kultur- och bildningsnämndens ansvarsområden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årshjul för uppföljning
 Årshjul till nämnd
 §78 KUB-AU Årshjul för systematisk uppföljning av verksamheterna inom Kultur- och 

bildningsnämnden
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Kallelse 2019-12-16

13 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 191015-
191125 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 16:00

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden 191015 till 191125.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

191015 till 191125
 §77 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 191015-

191125
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Kallelse 2019-12-16

14 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-12-16

15 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter är inkomna till kultur- och bildningsnämnden under perioden 2019-10-17 till 
2019-11-25.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande skolan i Lekeberg
 Svar - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande skolan i Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-12-16

16 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar perioden 191106 till 191209.

Delegationsbeslut
 KUB 19-17-25 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning barnskötare
 KUB 19-949-4 - Delegationsbeslut - Beslut ansökan om busskort/resebidrag vid gymnasial 

utbildning
 KUB 19-686-9 - Delegationsbeslut - svar till förvaltningsrätten gällande överklagan av beslut 

kring extra resebidrag

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 2019-12-16.
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Kallelse 2019-12-16

17 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

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

Lista på meddelanden
 KUB 19-252-11 - §171 KS Återrapportering av åtgärder för budget i balans från KUB
  - Information - Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen | Viktig 

information från SKL & Sobona, cirkulär 19:42
 KUB 19-952-1 - Inspektionsrapport - Inspektion av Hidinge skola, Vreta 1:38, Lekebergs 

kommun
 KS 19-801-1 - Protokoll Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 

kompetensförsörjning, 2019-11-07
 KUB 19-988-1 - Skrivelse från engelska skolan gällande skolpeng 2020
 KUB 19-1015-1 - Inspektionsprotokoll från tillsyn på Tulpanens skola, Fjugesta 68:2 i 

Lekebergs kommun
 KUB 19-1026-1 - Dokumentation från Sydnärke ungdomsråd 2019-11-15, dialogmöte 1 

Tema: ANDT
  - §203 KS Ombyggnation Hidinge skola
  - §202 KS Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta
 KUB 19-888-5 - §192 KS Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019
 KUB 19-9-18 - §190 KS Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3, 2019
 KUB 19-888-6 - §89 KF Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019
 KUB 19-1026-2 - Dokumentation Sydnärke ungdomsråd uppstart, 2019-09-26

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-12-16

18 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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