
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
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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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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Månadsuppföljning KUB 
november 2019

4

KUB 19-1009
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-1009

   

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning KUB november 
2019

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Adam Kolthoff
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Månad 11
KULTUR- OCH BILDNING

November Riktpunkt 91,7%
2019 Utfall 92,6%

14079
Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse Prognos Avvikelse

helår period förbrukat period helår helår
Gemensam verksamhet 17 722 15 496 87% 211 16 872 850
Förskola 59 395 55 799 94% -1 353 60 795 -1 400 
Familjecentral 185 0 0% 170 0 185
Grundskola 89 601 83 275 93% -1 141 90 686 -1 085 
Skolskjutsar grundskolan 9 774 8 960 92% -1 9 774 0
Gymnasieskola 28 887 28 820 100% -2 341 31 386 -2 500 
Vuxenutbildning 1 420 381 27% 921 820 600
Kultur- och fritidsverksamhet 8 559 6 933 81% 913 8 109 450
SUMMA 215 542 199 664 93% -2 622 218 442 -2 900 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §70

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§70 - Månadsuppföljning KUB november 2019 (KUB 19-1009)
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.

 

Ordförande ajournerar mötet kl. 09.26 och återupptar mötet kl. 09.27.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB november 2019 - (82827)
 KUB - Totalt per verksamhetsområde november 2019 - (82825)
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Kultur- och 
bildningsnämndens MER-plan 

med internbudget 2020

5

KUB 19-908
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (2)

Dnr: KUB 19-908

   

Tjänsteskrivelse – Kultur- och bildningsnämndens 
MER-plan med internbudget 2020

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.

År 2020 går vi in i ett nytt decennium med stabila förutsättningar inom kultur och 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Det skapar goda förutsättningar för 
förvaltningen att fullfölja arbetet med såväl påbörjade som framtida 
utvecklingsområden och utmaningar: 

 Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020. En arbetsgrupp har bildats 
för att utarbeta en kommungemensam handlingsplan för implementering av 
barnkonventionen i hela kommunen. 

 Ett årshjul för kultur- och bildningsnämndens uppföljning av verksamheterna 
kommer antas inför 2020.

 För att få en bättre systematik i miljöarbetet kommer förvaltningens 
verksamhetsutvecklare att samarbete med miljöinspiratörerna och ta fram 
gemensamma rutiner och samordna dialogen med Teknik och service.

 Målsättningen är förbättrade kunskapsresultat i åk 9 år 2020.
 Investeringsmedel kommer avsättas under 2020 för att fortsätta arbetet med att 

utveckla digitaliseringen inom förskolan och skolan. 
 Bygget av nya Lekebergsskolan löper på som planerat.
 Förskolan i Fjugesta utökas med två avdelningar i en tillfällig paviljong på 

Tulpanens skolgård. 
 För att klara av elevökningen på Hidinge skola till höstterminen 2020 kommer 

skolan byggas om och utökas med två klassrum.
 Optimeringen av skolskjutsorganisationen fortsätter 2020.
 Arbetet med att skapa en Familjecentral i Fjugesta fortgår. Samarbete med 

Regionfastigheter har inletts.
 Förvaltningen fortsätter utveckla ett främjande och förebyggande barn- och 

elevhälsoarbete, skapar en hållbar organisation samt utvecklar ett gemensamt 
förhållningssätt och likvärdiga arbetssätt.

 Arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för KUB och SON kring en 
"Samverkansplan för barnets bästa" fortsätter 2020.

 Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel motsvarande 4,4 mnkr från 
skolverket för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn 
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 2 (2)

Dnr: KUB 19-908

och elever. Insatser som kommer genomföras under de två kommande åren är 
utvecklandet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning inom 
ICDP och värdegrundsarbete.

 Från och med 2020 kommer en digital hantering av rutinerna kring anmälan, 
utredning och åtgärder vid kränkande behandling att implementeras. Initiativet 
kommer från Sydnärke IT och genomförs i ett samarbete med Laxå och 
Askersund.  

 KomTek-kurser kommer fortsatt genomföras i Fjugesta för barn som går i åk 1-3 
och åk 4-6.

 Biblioteket utökar öppettiderna på förmiddagen men obemannat. Syftet är att 
öka tillgängligheten för medborgarna. 

 Ett arbete har påbörjats med att utveckla fritidsgårdarnas verksamhet.
 Under höstterminen 2019 har förvaltningens ledningsgrupp påbörjat ett arbete 

kring förskolornas och skolornas utvecklingsledaruppdrag. Syftet är att skapa 
likvärdiga förutsättningar för uppdraget och utveckla arbetet inom arbetslagen.

 Antalet rektorstjänster inom förskolan utökas med 50 % från januari 2020.
 Under ledning av ekonomiavdelningen pågår ett arbete med att ta fram en ny 

resursfördelningsmodell som ska gälla från och med budgetåret 2021.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
förvaltningschef
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1 Inledning 

Inledning 

År 2020 går vi in i ett nytt decennium med stabila förutsättningar inom kultur och 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Det skapar goda förutsättningar för 
förvaltningen att fullfölja arbetet med såväl påbörjade som framtida 
utvecklingsområden och utmaningar. Nedan följer en beskrivning av dessa 
utvecklingsområden. 

Övergripande 

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 
2020. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen och utgångspunkten är 
att om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen. Ett initiativ har 
tagits av kultur- och bildningsförvaltningen och socialförvaltningen att bilda en 
arbetsgrupp som ska utarbeta en kommungemensam handlingsplan för 
implementering av barnkonventionen i hela Lekebergs kommun. Handlingsplanen 
ska även innehålla aktivitetsplaner som anpassas efter varje verksamhet. Målet är att 
handlingsplanen ska vara klar för beslut i nämnderna i slutet på vårterminen 2020. I 
arbetsgruppen ingår även en representant från kommunstyrelseförvaltningen. 

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. 

Med koppling till Kommunfullmäktiges mål att ”Lekebergs kommun minskar sin 
klimatpåverkan”, kommer kultur- och bildningsförvaltningen att arbeta vidare för en 
ökad miljökompetens i organisationen, arbeta för att minska matsvinnet samt arbeta 
enligt "Grön Flagg" i förskolan. För att få en bättre systematik i miljöarbetet kommer 
förvaltningens verksamhetsutvecklare att samarbete med miljöinspiratörerna och ta 
fram gemensamma rutiner och samordna dialogen med Teknik och service. 

Förskola och skola 

Andelen åk 9 elever som blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet 
vårterminen 2019 var 80 %. Visserligen ett bättre resultat jämfört med prognosen för 
samma elevgrupp men det är inte tillräckligt. Målet för 2020 är förbättrade 
kunskapsresultat. 

Förskolan och skolan i Lekeberg står inför en viktig utmaning, att utveckla den 
digitala kompetensen hos barn, elever och pedagoger. Vägledande för 
utvecklingsarbetet är SKL:s Nationella handlingsplan #skolDigiplan samt att alla 
nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska genomföras digitalt från och med 2022. För att 
skapa struktur, likvärdighet och driv i arbetet har förvaltningen bildat en 
digitaliseringsgrupp med representation från skolan, förskolan och Sydnärke IT. 
Arbetet med att ta fram en intern handlingsplan som siktar mot SKL:s #skolDigiplan 
är påbörjad. Investeringsmedel kommer avsättas under 2020 för att fortsätta köpa in 
IT-utrustning till våra skolor och förskolor. 
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Arbetet med att bygga om Lekebergsskolan till en F-6 och 7-9 skola för ca 850 elever 
pågår med målet att bygget ska vara klart till höstterminen 2021. Under tiden som 
det nya skolhuset byggs är verksamheten i åk 4-6 evakuerade till tillfälliga paviljonger 
i direkt anslutning till Lekebergsskolan. Under 2020 kommer arbetet med att föra 
samman personal och verksamhet på 4-6 och Tulpanen att intensifieras. Arbetet med 
att utforma ledningsorganisationen för F-6 och 7-9 kommer påbörjas under 2020. 

För att möta behovet av förskoleplatser i Fjugesta utökas förskolan med två 
avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård. Verksamheten beräknas 
komma igång i månadsskiftet februari-mars 2020. 

Elevantalet på Hidinge skola ökar stadigt. För att klara av elevökningen till 
höstterminen 2020 kommer skolan byggas om och utökas med två klassrum. 

Med stöd av  utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen inledde förvaltningen i januari 
2019 ett samarbete med konsultföretaget Optiplan kring optimering av 
skolskjutsorganisationen. Målet är en välfungerande, trafiksäker och kostnadseffektiv 
skolskjuts. Som en del i det arbetet tog Kultur- och bildningsnämnden beslut om en 
revidering av skolskjutsreglerna, vilket innebär att alla elever måste ansöka om 
skolskjuts, varje läsår. Förvaltningen ser behov av att göra ytterligare revideringar i 
skolskjutreglerna som kommer föreslås för nämnden under 2020. 

Arbetet med att skapa en Familjecentral i Fjugesta fortgår och vi gör det tillsammans 
med socialförvaltningen. Ett antal studiebesök på olika familjecentraler i länet har 
genomförts under 2019 och ett samarbete med Regionfastigheter har påbörjats för 
att bygga om de tomma lokalerna vid Capio Vårdcentral. Familjecentralen beräknas 
bli klar att tas i bruk tidigast årsskiftet 2020/2021. 

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en viktig förutsättning för att alla 
våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Barn- och elevhälsa är därför ett prioriterat 
utvecklingsområde även 2020. Vi utvecklar det främjande och föreyggande arbetet, 
skapar en hållbar organisation samt utvecklar ett gemensamt förhållningssätt och 
likvärdiga arbetssätt. Det åstadkommer vi genom en kontinuerlig dialog i 
ledningsgruppen och med gemensamma träffar mellan ledningsgruppen och barn- 
och elevhälsans personal samt genom att utbilda all personal i vägledande samspel 
(ICDP). 

I maj 2018 presenterades en utvärdering för Socialnämnden som visade på brister i 
samverkan mellan individ- och familjeomsorgen (IFO) och förskola/skola. Därför fick 
socialförvaltningen och kultur- och bildningsförvaltningen i uppdrag att utforma en 
handlingsplan för det gemensamma samverkansarbetet. Under 2019 har det skapats 
en styrgrupp där socialchefen, skolchefen, enhetschefen för IFO och 
verksamhetschefen för den samlade elevhälsan ingår. I styrgruppen ingår även 
socialförvaltningens verksamhetsutvecklare. Arbetet med den gemensamma 
handlingsplanen "Samverkansplan för barnets bästa" fortsätter 2020. Målet är att 
den ska beslutas av såväl Socialnämnden som Kultur- och bildningsnämnden under 
vårterminen 2020. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel motsvarande 4,4 mnkr från 
skolverket för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och 
elever. Målet med insatsen är att utveckla mottagandet och undervisningen för att 
ge dessa barn och elever bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål. Satsningen 
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omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett lokalt team bestående av representanter 
från styrkedjan har under vårterminen 2019 tagit fram en åtgärdsplan och under 
höstterminen  har en projektledare rekryterats. Insatser som kommer genomföras 
under de två kommande åren är utvecklandet av språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, utbildning inom ICDP och värdegrundsarbete. 

I november 2018 genomförde revisionen en granskning av skolornas arbete med att 
förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. I 
granskningsrapporten framkom bland annat behov av att utveckla det systematiska 
trygghetsarbetet. Under vårterminen 2019 har skolorna tagit fram en gemensam 
trygghetsenkät som ska ligga till grund för planering av trygghetsarbetet. Från och 
med 2020 kommer en digital hantering av rutinerna kring anmälan, utredning och 
åtgärder att implementeras. Initiativet kommer från Sydnärke IT och genomförs i ett 
samarbete med Laxå och Askersund. 

Kultur och fritid 

Under 2020 kommer vi att fortsätta utveckla arbetet att, tillsammans med 
kommunens förskolor och skolor, ge barn och elever kulturupplevelser som t.ex. 
konserter, dans- och teaterföreställningar. Syftet med samarbetet är även att bidra 
till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. För 
detta planeras att söka statliga medel från Kulturrådet (Skapande skola). 

Kulturskolan i Lekeberg erbjuder kurser inom musik, teater, dans och bild för elever 
t.o.m. gymnasiet. KomTek erbjuder kurser i teknik och entreprenörskap för barn i åk 
1-6. Både KomTek och Kulturskolan genomförs i samarbete med Örebro kommun. 
Dessa samarbeten kommer att fortsätta för Kulturskolans del via ett samverkansavtal 
och gällande KomTek via ett treårigt avtal som inleds 2020. 

I april 2019 sökte biblioteket medel från Kulturrådet, via den statliga satsningen 
”Stärkta bibliotek”, för att anställa en person att jobba uppsökande och inriktat mot 
prioriterade grupper. Ansökan beviljades med hela beloppet, 575 000 kr, och arbetet 
fortsätter åtminstone till september 2020. 

Under 2020 planerar biblioteket och utställningshallen att vara öppna med 
självservice under förmiddagarna alla vardagar. Syftet är att öka tillgängligheten för 
medborgarna trots de begränsade förutsättningarna att bemanna biblioteket mer tid. 
Erfarenheter från andra kommuner som har obemannat öppethållande är goda. 

Hösten 2019 antogs Örebro läns kulturplan för 2020–2023, vilken vi har en självklar 
del i och ansvar för. I den står bl.a. att ”Samhället ska ge förutsättningar för allas 
delaktighet i kulturlivet. En grundsten i vår demokrati är att ge alla, oavsett var de 
bor, oavsett kulturell och social bakgrund, tillgång till kultur och skapande. Den 
regionala professionella kulturen ska fortsätta sträva efter spets i samspel med 
civilsamhälle och amatörkultur.” 

Ett arbete pågår och fortsätter 2020 med att se över fritidsgårdarnas verksamhet. 
Framtidens fritidsgård ska utvecklas till en modern mötesplats och arena för lärande 
med verksamheter som bygger på frivillighet och delaktighet. Mötesplatsen ska ta 
tillvara på ungdomarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen och stimulera 
till engagemang, meningsfullhet och framtidstro. 

I samarbete med ÖLIF/SISU planerar vi att under 2020 locka fler invånare till fysisk 
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aktivitet och idrott via kommunens idrottsföreningar. Vi har även för avsikt att 
utveckla samarbetet med, och förenkla arbetet för, kommunens alla föreningar och 
civilsamhälle i stort. 

Förvaltningens ledning 

Ledningsgruppen har formulerat sig kring en Ledningsdeklaration där vi beskriver 
ledningsgruppens syfte, mål och uppdrag samt hur vi vill att vårt ledarskap ska 
komma till uttryck. Under höstterminen 2019 har ledningsgruppen tagit nästa steg 
och påbörjat ett arbete kring förskolornas och skolornas utvecklingsledaruppdrag. 
Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för uppdraget och utveckla arbetet inom 
arbetslagen. Det ska vara attraktivt att vara utvecklingsledare och ses som en 
karriärmöjlighet men också ge rektorerna stöd i styrning och ledning av sina 
verksamheter. Arbetet fortsätter 2020. 

För att förbättra och skapa mer likvärdiga förutsättningar för chefsuppdraget inom 
förskolan genomförs en organisationsförändring med en ny områdesindelning av 
förskolorna. Dessutom utökas antalet rektorstjänster med 50 % från januari 2020. 

Under höstterminen har förvaltningen förbättrat sina rutiner kring 
ekonomiuppföljning med målet att ha en budget i balans 2020. Under ledning av 
ekonomiavdelningen pågår också ett arbete med att ta fram en ny 
resursfördelningsmodell som ska gälla från och med budgetåret 2021. 

Utvecklingsmedel från KS kommer även 2020 vara en viktig del i förvaltningens 
utvecklingsarbete, med koppling till kompetensförsörjning och andra viktiga 
utvecklingsområden som beskrivits ovan. 

Utifrån tilldelad budgetram har förvaltningens samtliga chefer ett ansvar för att 
utveckla verksamheterna inom förskolan, skolan, bibliotek, kultur och fritid. Vårt 
gemensamma mål är verksamheter av högsta kvalitet med goda resultat, för våra 
barn, elever och medborgare. 

Monica Skantz 

Förvaltningschef 

  

  

Ansvar enligt reglementet 

Kultur- och bildningsnämnden är enligt reglementet ansvarig för att fullgöra 
kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen. 

Det offentliga skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, 
särskolan, den kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för 
invandrare. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, 
samt de särskilda utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska 
komplettera det offentliga skolväsendet. 

Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet. Nämnden är vidare kommunens 
förvaltande och verkställande organ inom kultur- och fritidsområdet men ska också: 

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 

Page 34 of 150



   
 

7 

 

kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.  

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.  

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.  

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.  

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.  

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.  

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 
framföra sina synpunkter.  

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.  

 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 
offentliga platser. 

 Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra bebyggelseområden. 

 l samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i 
kommunens konstsamling samt anskaffa konstverk till kommunens 
förvaltningar.  

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur- och föreningsledarstipendier.  

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.  

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.  

 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 
uppgifter enligt bibliotekslagen. 

2020 
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2 Organisation 
I kultur- och bildningsnämnden sitter 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden är Berth Falk (S). 

Fördelning av mandat 

Partier  Mandat 
Ledamöte

r 

Centerpartiet  3 3 

Socialdemokraterna  2 2 

Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna 

 2 2 

Framtidspartiet, Sverigedemokraterna  2 2 

    

    

    

    

    

Förvaltningens organisation 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullm
äktiges mål 

Nämndmå
l 

Indikator 
Utgångsv

ärde 

Målvä
rde 

2020 

Målvä
rde 

2021 

Målvä
rde 

2022 

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina 
medborgare 
att bo i 
Lekeberg 

 Andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon får ett direkt 
svar på en enkel 
fråga 

57% Öka 
från 
57% 

Öka 
från 
57% 

Öka 
från 
57% 

 Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar 

70% Öka 
från 
70% 

Öka 
från 
70% 

Öka 
från 
70% 

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt 

Medborga
rna ska 
kunna ta 
del av ett 
levande, 
kvalitativt 
och 
varierat 
kultur- 
och 
fritidsutbu
d samt ges 
förutsättni
ngar att 
själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamh
et 

Antalet 
biblioteksbesökare 

9 089 st mer 
än 

35 380 
st 

  

Antalet utlån 
(inklusive e-bokslån) 

19 346 st mer 
än40 
372 

  

Utbudet i form av 
variation av 
aktiviteter som 
erbjuds inom kultur- 
och fritidsområdet 

33 st mer 
än32 

st 

  

 Värde 
medarbetarundersö
kningen  - 

80 Öka 
från 

71,13 

Öka 
från 
71,13 

Öka 
från 
71,13 
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Kommunfullm
äktiges mål 

Nämndmå
l 

Indikator 
Utgångsv

ärde 

Målvä
rde 

2020 

Målvä
rde 

2021 

Målvä
rde 

2022 

Medarbetarengage
mang (HME) 

 Sjukfrånvaro 6,72% Minsk
a från 

7% 

  

 Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverka
n 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Ja Ja Ja Ja 

3.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och 

unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp 

under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 

potential. 

Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och 
utveckla sin fulla potential. 

Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

Målvär
de 

2022 

I Lekebergs 
kommun får alla 
barn och unga 
utvecklas, 
kunskapsmässig
t och socialt, 
utifrån sina 
egna förmågor 
och 
förutsättningar 
får att nå 
uppsatta mål 

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin 
förskole- 
respektive 
skolverksa
mhet 

Andelen barn 
som känner sig 
trygga 

99% mer än  
90% 

mer än  
90% 

 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga 

88% mer än 
90% 

mer än 
90% 

 

Antalet 
förskoleverksam
heter som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

100% 100%   

Antalet 
skolverksamhet
er som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap 

100% 100%   
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Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

Målvär
de 

2022 

Andel elever 
som känner sig 
delaktiga 
årskurs 5 

65% 65% 65%  

Andel elever 
som känner sig 
delaktiga 
årskurs 9 

55% 55% 55%  

Barnen och 
eleverna är 
en del av 
en god och 
utveckland
e lärmiljö 

Andelen barn 
som anger att 
förskolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

99% öka 
från 
97% 

  

Andelen elever 
som anger att 
skolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

59% öka 
från 
59% 

  

Andelen elever 
som tar del av 
kultur i skolan. 

100% 100%   

Andelen barn 
som tar del av 
kultur i förskola 
och pedagogisk 
omsorg. 

10% öka 
från 
10% 

  

Eleverna 
når 
kunskapsm
ålen 

     

 Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen 

66% Öka 
från 
66% 

Öka 
från 
66% 

Öka 
från 
66% 

 Elever i åk. 9 
som är behöriga 
till ett 
yrkesprogram 

80% Öka 
från 
80% 

Öka 
från 
80% 

Öka 
från 
80% 

 Gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 3 
år, 

41,1% Öka 
från 

41,1% 

Öka 
från 
41,1% 

Öka 
från 
41,1% 
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Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2020 

Målvär
de 

2021 

Målvär
de 

2022 

 Ungdomar som 
studerar på 
högskola/univer
sitet 3 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildn
ing 

23% Öka 
från 
23% 

Öka 
från 
23% 

Öka 
från 
23% 
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4 Driftbudget 
4.1 Ramförändring 2020 

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. 

KUB NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING BELOPP 

Verksamhetens budget 2019 215 542 

Löneökning 3 månader 995 

Arvoden förväntad ökning 3 % 2020 26 

Hyresökning 2020 2 % 643 

Volymförändring gymnasiet 2 339 

Volymförändring förskola 3 885 

Volymförändring grundskola 4 702 

Ökning arbetsgivaravgifter 404 

Tillfälligt anslag 2020 1 000 

Driftkostnader Sixtorp 75 

Ny förskola Fjugesta 2 100 

Teknikcollage 15 

Kapitalkostnader Sydnärkes IT-förvaltning -348 

Kökstjänster till KS -2 096 

Hyra och lokalvård biblioteket 410 

Omfördelning hyra för Träffen från SON 19 

Tillfällig ramförstärkning 2019 -2 000 

SUMMA 227 711 

Nettobudgetförändring 12 169 

4.2 Internbudget 2020 

Internbudgeten är till största del uppbyggd på antal barn och elever i verksamheten. 
Personalbudgeten grundas på känd bemanning och antal årsarbetare har tagits fram 
utifrån fördelningsmodellen för förskolebarn och elever. Personalkostnaden har 
budgeterats med faktiska kända löner inklusive tillägg och efter sysselsättningsgrad. 
Intäkterna för lönetilläggen i form av statsbidrag är budgeterade under 
förvaltningsgemensamt. 

Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att 
internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala 

Page 41 of 150



   
 

14 

 

ersättningar har justerats utifrån kända förutsättningar. Förskolan har oförändrat 
antal årsarbetare 2020 och en utökning om 2 346 tkr till köp av förskoleplatser från 
andra huvudmän. Grundskolan får en utökning med 5,1 årsarbetare och 234 tkr till 
köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten ökas med 
anledning av fler elever. 

Utökning i budget utöver resursfördelning förskola och skola är 2 100 tkr till ny 
förskola. Kultur- och fritidsavdelningen får uppräkning i sin budget om 410 tkr för att 
täcka ökade kostnader för hyra och lokalvård av biblioteket. Den tillfälliga 
resursförstärkningen från 2019 på 2 000 tkr är borttagen 2020 och ersatt med ett 
tillfälligt anslag på 1 000 tkr. 

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av 
under 2020 har budgeterats för att täcka en administrativ tjänst inom skolområdena 
Mullhyttan och Hidinge. En specialpedagog till 7-9, en kuratorstjänst till den samlade 
elevhälsan. En språk- och talpedagog  samt 50 % samordnare nyanlända. 

Undervisning för nyanlända finansieras med statliga medel. En samordnartjänst med 
inriktning gymnasiet, vuxenutbildning och nyanlända fördelas kostnadsmässigt 50 % 
på nämndens budget och resterande 50 % finansieras med riktade statsbidrag för 
likvärdig skola. 

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2020 

Tabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna 
som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De större ekonomiska 
förändringarna grundas på hyresökning 2020, lönerevisionen 2019 samt 
volymförändringar 2020. 2 100 tkr avseende kökstjänster är flyttat från förskolan till 
KS. 

Verksamhetsområden BUDGET 20 BUDGET 19 Förändring 

Kultur- och bildningsnämnd 916 tkr 867 tkr 49 tkr 

Förvaltningsgemensamt 18 058 tkr 17 040 tkr 1 019 tkr 

Förskola 62 300 tkr 59 395 tkr 2 905 tkr 

Grundskola 101 145 tkr 99 375 tkr 1 770 tkr 

Gymnasieskola 35 058 tkr 28 887tkr 6 171 tkr 

Vuxenutbildning 917 tkr 1 415 tkr -502 tkr 

Kultur och fritid 9 316 tkr 8 559 tkr 757 tkr 

SUMMA 227 711 tkr 215 542 tkr 12 169 tkr 

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och 
sälj, föräldraavgifter, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader 
och diverse övergripande kostnader. Samt budget för resursförstärkning för barn i 
behov av särskilt stöd. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig 
verksamhet.  

4.4 Osäkra faktorer 

Osäkra faktorer i internbudgeten finns i de interkommunala ersättningarna då det är 
svårt att budgetera eventuella förändringar som kan ske under kommande terminer. 
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4.5 Resursfördelningsmodell förskola och grundskola 

Internbudgeten är framräknad utifrån den resursfördelningsmodell som finns men 
med några justeringar för att rymma volymutökningen inom ram. 

Samtliga verksamheter får täckning för fasta kostnader som lokaler, städ, 
kapitalkostnader, vaktmästare och ledningsresurs. 

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas 
deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 2 år, För barn mellan 3-6 år räknas den 
schemalagda tiden 1 gång. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man 
har vid beräkningstillfället som är oktober månad (i modellen motsvarar en 
årsarbetare 254 timmar). Höstens barn i verksamheten 2019 och barn i kö som 
önskar plats till 2020 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2020 års 
resursfördelning. 

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att 
hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugestaområdet finns tre 
heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg. 

4.5.2 Fritidshem 

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 
20,9 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 
procent årsarbetare per barn. Fritidshemmens fördelning utgår ifrån inskrivna 
fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2019 och motsvarande andel av totala 
beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till 
hösten 2020. 

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass  

Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass 1-9 görs utifrån fastställda 
nyckeltal. Nyckeltalen är differentierade utifrån årskurser och ger en lägre tilldelning 
för lägre åldrar och högre tilldelning för högre åldrar. Tilldelningen sker i antalet 
tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna. 

Tilldelningen till förskoleklass är 5 årsarbetare per 100 barn, dvs. 5 procent tjänst per 
barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever. 

Nyckeltalen är i 2020 års budget: 

Åk 1-2 = 1,6315 motsvarar 5,63 åa per 100 elever 

Åk 3-6 = 1,9555 motsvarar 6,74 åa per 100 elever 

Åk 7-9 = 2,1765 motsvarar 7,51 åa per 100 elever 

Höstens inskrivna barn/elever 2019 är grunden för 2020 års fördelning av 
personalstat, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och 
förbrukningsmaterial. Alla femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra 
eleverna flyttas upp en årsklass samt att vårens nior flyttas till 
gymnasieverksamheten (interkommunala ersättningar). 

4.5.4 Övriga kostnader 

Antalet barn och elever är grund för tilldelningen (budgeterat antal vårtermin och 
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prognos hösttermin). Denna tilldelning är avsedd att täcka kostnader för pedagogiskt 
material, personalens kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, inventarier, 
serviceavtal och diverse övriga kostnader. 

Olika belopp ges för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Grundskolan 
har olika belopp för 1-6 och 7-9. Denna tilldelning går till enhetschef för vidare 
fördelning på respektive enhet. 

4.5.5 Grundtilldelning belopp 

Förskola 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. 

Förskoleklass 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm 

Fritidshem 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 028 kr/barn ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. Det utgör 34 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6 

Grundskola 1-6 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 800 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm 

Grundskola 7-9 

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 300 kr/elev ges för pedagogiskt 
material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, 
inventarier mm. 

4.6 Barn i behov av stöd 

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i 
samråd med barn och elevhälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. 
Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin. 

4.7 Övrigt 

7-9 skolan har ett anslag för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 
50 tkr. Till profilen tillkommer 0,4 årsarbetare. 

Mullhyttans skola har ett ”småskoletillägg” i form av transportbidrag på 27 tkr. 

7-9 skolan har 0,4 årsarbetare för ledningsorganisation som del av kultur- och 
bildningsförvaltningens ledningsresurs. 
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5 Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för kultur- och bildningsnämnden består av ett 
reinvesteringsanslag som är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier 
som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade 
kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är 
avskrivningstiden längre än fem år så ökar anslaget för investeringsutgiften. En del av 
reinvesteringsanslaget är lagt med en avskrivningstid på tre år då det avser inköp av 
iPads. Under 2019 minskade kapitalkostnaderna med 155 tkr som läggs till utrymmet 
för 2020. Det finns också ett anslag för att anlägga en ny spontanidrottsplats. Möbler 
och inventarier till ny förskola Fjugesta. Återstående del av investeringsbudgeten för 
Lär-kan, motionsspåret i Mullhyttan och biblioteket förs över till 2020. 

Investering KUB Kapitalkostnad 
Investeringsutg
ift 

Avskrivningstid 

Reinvesteringsanslag 120 tkr 400 tkr 5 ÅR 

Reinvesteringsanslag 150 tkr 300 tkr 3 ÅR 

Ny förskola Hidinge-Lanna 33 tkr 220 tkr 10 ÅR 

Ombyggnad bibliotek 10 tkr 66 tkr 10 ÅR 

Motionsspår Mullhyttan 4 tkr 57 tkr 20 ÅR 

Näridrottsplatser 86 tkr 1 439 tkr 25 ÅR 

Ny förskola Fjugesta 75 tkr 370 tkr 5 ÅR 

Summa 404 tkr 2 852 tkr  
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§71 - Kultur- och bildningsnämndens MER-plan med internbudget 
2020 (KUB 19-908)
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.

 

Reservationer

Pia Frohman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag gällande 
budgetramar som lämnats i fullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kultur- och bildningsnämndens MER-plan med internbudget 2020 - (82788)
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (Kultur- och bildningsnämnden) - (82850)
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Beslutsattestanter 2020

6

KUB 19-992
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-992

   

Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter 2020

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Adam Kolthoff
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§72 - Beslutsattestanter 2020 för kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 19-992)
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 - (82546)
 Beslutsattestanter 2020 - (82547)
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Avskrivning av osäkra 
fordringar per 31 december 

2018

7

KUB 19-980
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-980

   

Tjänsteskrivelse – Avskrivning av osäkra fordringar per 
31 december 2018

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Gunilla Ljungstedt Linda Kirrander
förvaltningschef Ekonomi Handläggare
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §73

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3Page 56 of 150



Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§73 - Avskrivning av osäkra fordringar per 31 december 2018 
(KUB 19-980)
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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

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

augusti 2018 - (82165)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-980-1)
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Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs 

kommun 2020

9

KUB 19-199
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (3)

Dnr: KUB 19-199

   

Tjänsteskrivelse - Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun 2020

Ärendebeskrivning
Indexreglering av maxtaxan inom barnomsorgen och fritidshem fastställts av 
Skolverket inför 2020.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad 
den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande 
för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande 
bidragsår. 
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 2020 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 49 280 kr/mån.

Förvaltningen har även gjort en översyn och revidering av reglerna inom 
barnomsorgen inför 2020.

1 Bakgrund
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. 

2 Analys
Avgiftsnivåer för maxtaxa beräknas enligt följande: hushållet betalar en avgift för att 
ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet 
maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till 
ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, 
men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I 
fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive 
tredje barnet.

Page 60 of 150



Tjänsteskrivelse 2019-12-09 2 (3)

Dnr: KUB 19-199

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för 
det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen 
avgift.

3 Översyn och revidering av reglerna inom 
barnomsorgen

En översyn och revidering av reglerna inom barnomsorgen har gjorts av 
förvaltningen, följande ändringar är nya:

o Omplacering - Omplaceringar sker en gång per år i augusti månad.
o Syskonförtur - Syskonförtur tillämpas i mån av plats.
o Inskolningsperioder – För att få en bättre kontinuitet i vår verksamhet både 

för barnen och personalen har kommunen infört inskolningsperioder. Detta 
innebär att inskolning främst kommer att ske under januari, april, augusti och 
november månad.

o Avgift fritidshem – avgiften för lovfritids höjs från 40 kr/dag till 50 kr/dag.
o Bonusdagar – att inskrivet barn får komma till verksamheten högst vid 

3 tillfällen extra per år av annan anledning än vårdnadshavarens 
arbete/studier så kallade bonusdagar. Dessa bonusdagar tas nu bort av 
kommunen och kan ej längre nyttjas av vårdnadshavarna.    

4    Aktuell maxtaxa   
Aktuell taxa gällande från 2020-01-01—2020-12-31    

Avgift förskola och pedagogisk omsorg  
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1478 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift fritidshem 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 50 kr/dag. 

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. 
Inkomsttaket är 49 280 kr/månad
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Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs 
kommun 2020.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare

Page 62 of 150



Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden 
Datum: 2019-XX-XX
Ansvarig för revidering: Handläggare barnomsorgen
Ansvarig tjänsteperson: Rektor förskola/Rektor fritidshem
Diarienummer: KUB 19-199  >Regler

Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs 

kommun 2020

Page 63 of 150



Regler 2 (16)

Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehåll

1 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun........................................................... 5

1.1 Barn 1-5 år..................................................................................................... 5

1.1.1 Förskola.................................................................................................. 5

1.1.2 Pedagogisk omsorg................................................................................ 5

1.1.3 Avgiftsfri allmän förskola....................................................................... 5

1.2 Barn 6-12 år................................................................................................... 5

1.2.1 Fritidshem.............................................................................................. 5

1.2.2 Lovfritidshem......................................................................................... 5

1.3 Öppettider..................................................................................................... 5

2 Förskola och pedagogisk omsorg i Lekebergs kommun....................................... 6

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg.................................................................. 6

2.2 Placering gällande förskola och pedagogisk omsorg.................................... 6

2.2.1 Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg....................................... 6

2.2.2 Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering.......................... 6

2.2.3 Omplacering........................................................................................... 6

2.2.4 Syskonförtur........................................................................................... 6

2.2.5 Inskolningsperioder................................................................................ 7

2.2.6 Inskolning............................................................................................... 7

2.3 Nyttjande av plats......................................................................................... 7

2.3.1 Vid arbete och semester........................................................................ 7

2.3.2 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande vårdnadshavare.. 7

2.3.3 Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med graviditetspenning.. 7

2.3.4 Inlämning av schema.............................................................................. 7

2.3.5 Utökning av tid....................................................................................... 7

2.3.6 Vårdnadshavarens semester.................................................................. 7

2.3.7 Syskons sjukdom.................................................................................... 8

2.3.8 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande..................... 8

Bonusdagar................................................................................................................ 8

Page 64 of 150



Regler 3 (16)

Lekebergs kommun medger att ett inskrivet barn får komma till verksamheten 
under högst 3 tillfällen extra per år, av annan anledning än vårdnadshavarens 
arbete/studier. Ett tillfälle = en dag. Antalet timmar anpassas efter behov............. 8

2.3.9 Kompetensutvecklingsdagar.................................................................. 8

2.3.10 Arbetsplatsträff (APT)............................................................................ 8

2.3.11 Sammanslagning av verksamheter........................................................ 8

2.4 Allmän förskola............................................................................................. 8

2.4.1 Avgiftsfri allmän förskola....................................................................... 8

2.4.2 Vistelsetid allmän förskola..................................................................... 9

2.4.3 Vistelsetid mer än 15 timmar/vecka debiteras enligt taxa.................... 9

2.4.4 Barn 1-2 år omfattas inte av allmän förskola......................................... 9

2.4.5 Byte av placering mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän förskola... 9

2.5 Uppsägning av plats...................................................................................... 9

2.5.1 Uppsägningstid....................................................................................... 9

2.5.2 Uppsägning av plats från kommunens sida......................................... 10

2.5.3 Upphörande av placering automatiskt inför start i förskoleklass........ 10

2.5.4 Avgift vid semester och andra avbrott................................................. 10

2.5.5 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften........................................... 10

2.5.6 Försäkring............................................................................................. 10

3 Fritidshem i Lekebergs kommun......................................................................... 11

3.1 Fritidshem.................................................................................................... 11

3.2 Placering gällande fritidshemsplats............................................................ 11

3.2.1 Ansökan om fritidshemsplats............................................................... 11

3.2.2 Lovfritids.............................................................................................. 11

3.2.3 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande vårdnadshavare11

3.3 Nyttjande av plats....................................................................................... 12

3.3.1 Vid arbete och semester...................................................................... 12

3.3.2 Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med graviditetspenning 12

3.3.3 Inlämning av schema............................................................................ 12

3.3.4 Utökning av tid..................................................................................... 12

3.3.5 Vårdnadshavarens semester................................................................ 12

3.3.6 Syskons sjukdom.................................................................................. 12

3.3.7 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande................... 12

3.3.8 Kompetensutvecklingsdagar................................................................ 12

3.3.9 Arbetsplatsträff (APT).......................................................................... 13

3.3.10 Sammanslagning av verksamheter...................................................... 13

Page 65 of 150



Regler 4 (16)

3.4 Uppsägning av plats.................................................................................... 13

3.4.1 Uppsägningstid..................................................................................... 13

3.4.2 Uppsägning av plats från kommunens sida......................................... 13

3.4.3 Avgift vid semester och andra avbrott................................................. 13

3.4.4 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften........................................... 13

3.4.5 Försäkring............................................................................................. 13

4 Maxtaxa i Lekebergs kommun............................................................................ 14

4.1 Riksdagens beslut om maxtaxa................................................................... 14

4.2 Beräkning av maxtaxa................................................................................. 14

4.2.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg...................................................... 14

4.2.2 Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)....................................... 14

4.2.3 Avgift fritidshem 6-12 år............................................................................. 14

4.2.4 Lovfritidshem 6-12 år.................................................................................. 14

4.3 Avgiftsgrundande inkomst.......................................................................... 15

4.3.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner och ensamstående................. 15

4.3.2 Gemensam vårdnad.................................................................................... 15

4.3.3 Hur räknas inkomsten ut............................................................................. 15

4.4 Anmälan om inkomstförändring................................................................. 15

Bilaga 1. Aktuell taxa från 2020-01-01........................................................................ 16

Page 66 of 150



Regler 5 (16)

1 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun

1.1 Barn 1-5 år 
Från den dagen barnet fyller 1 år till och med sommaren det år 
barnet fyller 6 år.  
1.1.1 Förskola 
Förskolor finns i Fjugesta, Mullhyttan och Lanna/Hidinge.   

1.1.2 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) finns i Fjugesta i lokal.

1.1.3 Avgiftsfri allmän förskola
Allmän avgiftsfri 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.

1.2 Barn 6-12 år 
Från hösten det år barnet fyller 6 år till sommaren det år barnet fyller 13 år. 
1.2.1 Fritidshem 
Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. 
Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. 

1.2.2 Lovfritidshem 
Lovfritidshem är till för de barn som inte är inskrivna i fritidshem och erbjuds till 
de vårdnadshavare som arbetar eller studerar.
Lovfritidshem erbjuds endast på lovdagar och en avgift tas ut per dag. 

1.3 Öppettider 
Verksamheternas öppettider är kl 6.00-18.00 alla helgfria vardagar förutom  
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
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2 Förskola och pedagogisk omsorg i Lekebergs 
kommun 

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg
Förskola och pedagogisk omsorg omfattar barn från 1 års ålder fram till och med 
vecka 31 det år barnet börjar i förskoleklass. 

Utbildningen i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan (Lpfö18), skolverkets 
allmänna råd, diskrimineringslag och kommunplanens mål för förskolan. 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 
utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana 
barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling 
och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat 
eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

I Lekebergs kommun bedrivs pedagogisk omsorg i lokal. Pedagogisk omsorg styrs av 
skollag, skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunplanens mål för 
förskolan. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande för verksamheten i 
pedagogisk omsorg. Verksamheten ska tillgodose barnets behov av omsorg och 
tillhandahålla en god pedagogisk verksamhet som stimulerar barnets utveckling och 
lärande och utformas så att den förbereder barnet för fortsatt lärande.  

2.2  Placering gällande förskola och pedagogisk omsorg 
 

2.2.1 Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg   
Ansökan skickas till kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se. Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek.
Du är garanterad en placering inom Lekebergs kommun, 4 månaders garantitid enligt 
skollagen. Kommunens målsättning är dock att tillhandahålla en placering från den 
dag behov finns. 

2.2.2 Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering  
Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering måste de lämna in en ny 
ansökan till kommunen och därmed påbörjas en ny 4-månaders garantiperiod från 
det nya anmälningsdatumet.

2.2.3 Omplacering 
Om vårdnadshavare önskar byta placering för sitt barn ska en ansökan för 
omplacering skickas in. Omplaceringar sker en gång per år under augusti månad,
önskemål tillgodoses i mån av plats och utifrån barnets bästa.   Nytt 

2.2.4 Syskonförtur 
Syskonförtur tillämpas i mån av plats.        Nytt
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2.2.5 Inskolningsperioder
För att få bättre kontinuitet i vår verksamhet för både barn och personal har 
kommunen infört inskolningsperioder. Detta innebär att inskolning främst kommer 
att ske under januari, april, augusti och november månad.      Nytt     

2.2.6 Inskolning   
Inskolning sker enligt överenskommelse med pedagogerna och är avgiftsbelagd.

2.3 Nyttjande av plats

2.3.1 Vid arbete och semester   
Vistelsetiden för barnen styrs av vårdnadshavarnas arbetstid/studier/restid/sovtid, 
max 8 timmar vid skiftarbete. 

2.3.2 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande 
vårdnadshavare  

Placeringstid erbjuds 15 timmar/helgfri vecka, med undantag för den andre 
vårdnadshavarens semester eller annan ledighet. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00 -14.00 måndag till fredag.

2.3.3  Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med 
graviditetspenning 

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med graviditetspenning får under de 
första 14 dagarna nyttja platsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid, därefter 
gäller max 15 timmar/vecka.

2.3.4 Inlämning av schema   
Aktuellt schema med barnets placeringstid ska anges i Tieto Edu Barnschema App.
Mer information om schemaappen hittar du på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se.  Rektor kan begära in arbetsschema/studieschema från 
vårdnadshavare.

2.3.5 Utökning av tid    
Vårdnadshavare kan ansöka om utökning av tid skriftligen via blankett som finns på 
kommunens hemsida www.lekeberg.se.   Ange omfattning och skäl samt bifoga 
läkarintyg. Beslut fattas av rektor.

2.3.6 Vårdnadshavarens semester   
Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. 
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2.3.7 Syskons sjukdom    
Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin plats enligt ordinarie 
vistelsetid. Vid magsjuka och andra smittsamma sjukdomar uppmanar vi att barnet 
inte nyttjar platsen. 

2.3.8 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande  
Vid sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor (30 dagar) beviljas 
nedsättning av avgiften de dagar som överstiger 30 dagar. Avdraget sker inte per 
automatik utan måste begäras av vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. 
Kontakta barnomsorgshandläggare för begäran om avdrag. 
Mejl till barnomsorgshandläggare barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se 

Bonusdagar

Lekebergs kommun medger att ett inskrivet barn får komma till verksamheten 
under högst 3 tillfällen extra per år, av annan anledning än vårdnadshavarens 
arbete/studier. Ett tillfälle = en dag. Antalet timmar anpassas efter behov.

Bonusdagar är borttaget

2.3.9 Kompetensutvecklingsdagar   
Vid 5 tillfällen per år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
finns ett tillfälligt alternativ. Anmälan sker senast två veckor i förväg.
Se läsårsförläggning för barn och elever på kommunens hemsida www.lekeberg.se 

2.3.10 Arbetsplatsträff (APT)   
Förskola/pedagogisk omsorg har arbetsplatsträff för personalen högst 11 gånger per 
år, vanligtvis kl 16.00. Behov av omsorg anmäls senast 1 vecka i förväg.

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

2.4 Allmän förskola   
Den allmänna förskolan är till för barn i åldern 3-5 år. Den bedrivs enbart i förskolan 
och inte i pedagogisk omsorg. 

2.4.1 Avgiftsfri allmän förskola   
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds barn i förskolan från och med höstterminen det år 
barnet fyller 3 år. Det är frivilligt att delta i verksamheten och vänder sig i första hand 
till barn vars vårdnadshavare är hemmavarande. Den avgiftsfria allmänna förskolan 
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följer grundskolans läsår d.v.s. barnet är ledigt och har ingen placering under 
kompetensutvecklingsdagar, studiedagar och lovdagar. Byte av vistelsetid vid helgdag 
godkänns inte. Dessa timmar kan inte flyttas till en annan dag utan faller då bort.

 
2.4.2 Vistelsetid allmän förskola   
Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år (15 timmar per vecka). Tiden får 
förläggas valfritt inom ramen 8.00 – 14.00, måndag till fredag, inlämnat schema 
gäller en längre period och kan inte ändras från vecka till vecka. Byte av vistelsetid vid 
helgdag godkänns inte. Dessa timmar kan inte flyttas till en annan dag utan faller då 
bort.

2.4.3 Vistelsetid mer än 15 timmar/vecka debiteras enligt taxa
Vid vistelsetid mer än 15 timmar/veckan eller nyttjandetid på annan tid utöver 
allmän förskoletid betalas månadsavgift och debiteras enligt taxan.

2.4.4 Barn 1-2 år omfattas inte av allmän förskola 
Barn 1-2 år till vårdnadshavare som är arbetssökande, hemmavarande eller 
föräldraledig med syskon har rätt till 15 timmar/vecka. Tiden förläggas valfritt inom 
ramen 8.00 – 14.00, måndag till fredag, inlämnat schema gäller en längre period och 
kan inte ändras från vecka till vecka.  Barnet får gå på förskolan på lovdagar och 
avgift debiteras. Byte av vistelsetid vid helgdag godkänns inte, dessa timmar kan inte 
flyttas till en annan dag utan faller då bort. 

2.4.5 Byte av placering mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän 
förskola 

Vårdnadshavare som önskar byta placering mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän 
förskola ska anmäla detta skriftligen på särskild blankett senast en månad innan 
önskat datum. Blankett finns på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
”Anmälan byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän förskola”  

 

2.5 Uppsägning av plats     

2.5.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstiden för barn i förskola och pedagogisk omsorg är 2 månader. 
Tiden räknas från den dag uppsägningen har kommit kommunen tillhanda. Barnet 
har rätt att nyttja platsen under hela uppsägningstiden, avgift erläggs alltid under 
uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Uppsägningen skickas till 
kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
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2.5.2 Uppsägning av plats från kommunens sida 
Plats som inte nyttjas under en längre frånvaro än 30 dagar (1 månad) utan att 
vårdnadshavare meddelat verksamheten frånvaro eller har gjort en 
överenskommelse med verksamheten kan uppsägning av plats ske från kommunens 
sida. Rektor ska då inom en månad skriftligen meddela vårdnadshavare att platsen är 
uppsagd och upphör. Avgift debiteras under frånvarotid samt uppsägningstiden 60 
dagar (2 månader).

2.5.3 Upphörande av placering automatiskt inför start i 
förskoleklass 

Placeringen upphör automatiskt att gälla vecka 31 det år barnet börjar i förskoleklass. 
Från och med vecka 32 gäller fritidsverksamhet. Vårdnadshavare som arbetar eller 
studerar och har behov av barnomsorg för sitt barn från vecka 32 ska ansöka om 
fritidshemsplats.

2.5.4 Avgift vid semester och andra avbrott   
Avgiften betalas månadsvis vid 12 tillfällen per år. Vårdnadshavare betalar avgift för 
platsen oavsett hur många timmar barnet nyttjar. Avgift debiteras även under 
semesterperiod. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodatum den sista i 
månaden efter nyttjandemånad.   

 

2.5.5 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften 
Avgiften ska betalas i tid som anges på fakturan. Betalas inte fastställd avgift upphör 
rätten att använda platsen. Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet 
med kommunens riktlinjer. Återplacering kan ske först när skuld är reglerad eller 
amorteringsplan är upprättad. Vid obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner 
som innebär att påminnelse- och kravbrev skickats ut samt att ärendet senare går 
vidare till kronofogdemyndigheten.

2.5.6 Försäkring
Barnet är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.
För mer information om försäkring se kommunens hemsida www.lekeberg.se.  
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3 Fritidshem i Lekebergs kommun 

3.1 Fritidshem  

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn från 6 års ålder till och med 
sommaren det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet tar emot barn före och efter 
förskoleklass/skola. För att erbjudas plats i fritidshem ska barnet vara inskrivet i 
förskoleklass, grundskolan eller i grundsärskola i kommunen.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar 
sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att 
eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 
upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

3.2 Placering gällande fritidshemsplats    

3.2.1 Ansökan om fritidshemsplats    
Ansökan skickas till kommunen via e-tjänst., se e-tjänst på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se. Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek.
En fritidshemsplats kan man få snarast efter handläggning. Det är inget kösystem för 
fritidshemsplats. Det är dock viktigt att vårdnadshavare ansöker så fort behov 
uppstår av en plats så att verksamheten kan planera för barnets ankomst till 
fritidshemmet.  Fritidshemsplats kan erhållas från och med v 32 sommaren innan 
barnet börjar förskoleklass fram till och med sommaren det år barnet fyller 13 år. 

3.2.2 Lovfritids 
Vårdnadshavare kan ansöka om lovfritids för de barn som inte är inskrivna i 
fritidshem och erbjuds till de vårdnadshavare som arbetar eller studerar. 
Lovfritidshem erbjuds endast på lovdagar och en avgift tas ut per dag. Behov ska 
anmälas till fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse.

3.2.3 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande 
vårdnadshavare

Barn inom fritidshem har inte rätt till någon plats vid när vårdnadshavare är 
arbetssökande, föräldraledig och hemmavarande. 
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3.3 Nyttjande av plats     

3.3.1 Vid arbete och semester   
Vistelsetiden för barnen styrs av vårdnadshavarnas arbetstid/studier/restid/sovtid, 
max 8 timmar vid skiftarbete. 

3.3.2  Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med 
graviditetspenning 

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med graviditetspenning får under de 
första 14 dagarna nyttja platsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid. 

3.3.3 Inlämning av schema   
Aktuellt schema med barnets placeringstid ska anges i Tieto Edu Barnschema App.
Mer information om schemaappen hittar du på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se.  Rektor kan begära in arbetsschema/studieschema från 
vårdnadshavare.

3.3.4 Utökning av tid    
Vårdnadshavare kan ansöka om utökning av tid skriftligen via blankett som finns på 
kommunens hemsida www.lekeberg.se.   Ange omfattning och skäl samt bifoga 
läkarintyg. Beslut fattas av rektor.
  
3.3.5 Vårdnadshavarens semester   
Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt.

3.3.6 Syskons sjukdom    
Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin plats enligt ordinarie 
vistelsetid. Vid magsjuka och andra smittsamma sjukdomar uppmanar vi att barnet 
inte nyttjar platsen. 

3.3.7 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande  
Vid sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor (30 dagar) beviljas 
nedsättning av avgiften de dagar som överstiger 30 dagar. Avdraget sker inte per 
automatik utan måste begäras av vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. 
Kontakta barnomsorgshandläggare för begäran om avdrag. 
Mejl till barnomsorgshandläggare barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se 

3.3.8 Kompetensutvecklingsdagar   
Vid 5 tillfällen per år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
finns ett tillfälligt alternativ. Anmälan sker senast två veckor i förväg.
Se läsårsförläggning för barn och elever på kommunens hemsida www.lekeberg.se 
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3.3.9 Arbetsplatsträff (APT)   
Fritidshemmet har arbetsplatsträff för personalen högst 11 gånger per år, vanligtvis 
kl 16.00. Behov av omsorg anmäls senast 1 vecka i förväg.

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

3.4 Uppsägning av plats     

3.4.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstiden för barn i fritidshem är 2 månader. Tiden räknas från den dag 
uppsägningen har kommit kommunen tillhanda. Barnet har rätt att nyttja platsen 
under hela uppsägningstiden, avgift erläggs alltid under uppsägningstiden oavsett om 
platsen nyttjas eller ej. Uppsägningen skickas till kommunen via e-tjänst,
ee e-tjänst på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 

3.4.2 Uppsägning av plats från kommunens sida 
Plats som inte nyttjas under en längre frånvaro än 30 dagar (1 månad) utan att 
vårdnadshavare meddelat verksamheten frånvaro eller har gjort en 
överenskommelse med verksamheten kan uppsägning av plats ske från kommunens 
sida. Rektor ska då inom en månad skriftligen meddela vårdnadshavare att platsen är 
uppsagd och upphör. Avgift debiteras under frånvarotid samt uppsägningstiden 60 
dagar (2 månader).

3.4.3 Avgift vid semester och andra avbrott   
Avgiften betalas månadsvis vid 12 tillfällen per år. Vårdnadshavare betalar avgift för 
platsen oavsett hur många timmar barnet nyttjar. Avgift debiteras även under 
semesterperiod. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodatum den sista i 
månaden efter nyttjandemånad.    

3.4.4 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften 
Avgiften ska betalas i tid som anges på fakturan. Betalas inte fastställd avgift upphör 
rätten att använda platsen. Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet 
med kommunens riktlinjer. Återplacering kan ske först när skuld är reglerad eller 
amorteringsplan är upprättad. Vid obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner 
som innebär att påminnelse- och kravbrev skickats ut samt att ärendet senare går 
vidare till kronofogdemyndigheten.

3.4.5 Försäkring
Barnet är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.
För mer information om försäkring se kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
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4  Maxtaxa i Lekebergs kommun 

4.1 Riksdagens beslut om maxtaxa  
Riksdagen beslutar om den maximala taxa som vårdnadshavare få betala för plats i 
barnomsorg. 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 högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 
till den 31 december. Se aktuella belopp i bilaga 1. 
Det yngsta placerade barnet räknas som ”barn ett”.  

4.2 Beräkning av maxtaxa   

4.2.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg 

barn ett: 3 % av inkomsten 
barn två: 2 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.2 Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)

barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.3 Avgift fritidshem 6-12 år 

barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.4 Lovfritidshem 6-12 år 

En avgift tas ut per dag. 

Inkomsttaket = Hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad      
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4.3 Avgiftsgrundande inkomst    

4.3.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner och ensamstående 

Taxan gäller för ensamstående och gifta vårdnadshavare. Som gifta vårdnadshavare 
jämställs i avgiftshänseende sammanboende, oavsett om de har gemensamt barn 
eller ej. 

4.3.2 Gemensam vårdnad 

Fakturan för barnomsorgsplatsen skickas till den adress där barnet är folkbokfört. Om 
båda vårdnadshavarna vill ha egen faktura d.v.s. delad faktura ansöker man om detta 
hos kommunen. Avgiftsgrundade inkomst för delad faktura är respektive hushålls 
sammanräknade inkomst. 

4.3.3 Hur räknas inkomsten ut 

Avgiftsgrundande inkomst är familjens sammanlagda förvärvsinkomst före skatt och 
före eventuella avdrag för inkomstens förvärvande.

4.4 Anmälan om inkomstförändring     

Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek. 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.  
Inkomstuppgift skickas till kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens 
hemsida www.lekeberg.se. 
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Bilaga 1. Aktuell taxa från 2020-01-01

Aktuell taxa gällande från 2020-01-01—2020-12-31         

Avgift förskola och pedagogisk omsorg  
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1425 kr per månad nytt belopp 1478
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 950 kr per månad nytt belopp 986
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 475 kr per månad nytt belopp 493   
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr per månad nytt belopp 986
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad nytt belopp 493   
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad nytt belopp 493   
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift fritidshem 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr per månad nytt belopp 986
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad nytt belopp 493   
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad nytt belopp 493   
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 50 kr/dag.  Avgiften höjs från 40 kr till 50 kr/dag.   

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst 
per månad. 
Inkomsttaket är 47 490 kr/månad nytt belopp 49 280 kr/månad
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1 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun

1.1 Barn 1-5 år 
Från den dagen barnet fyller 1 år till och med sommaren det år 
barnet fyller 6 år.  
1.1.1 Förskola 
Förskolor finns i Fjugesta, Mullhyttan och Lanna/Hidinge.   

1.1.2 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) finns i Fjugesta i lokal.

1.1.3 Avgiftsfri allmän förskola
Allmän avgiftsfri 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.

1.2 Barn 6-12 år 
Från hösten det år barnet fyller 6 år till sommaren det år barnet fyller 13 år. 
1.2.1 Fritidshem 
Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. 
Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. 

1.2.2 Lovfritidshem 
Lovfritidshem är till för de barn som inte är inskrivna i fritidshem och erbjuds till 
de vårdnadshavare som arbetar eller studerar.
Lovfritidshem erbjuds endast på lovdagar och en avgift tas ut per dag. 

1.3 Öppettider 
Verksamheternas öppettider är kl 6.00-18.00 alla helgfria vardagar förutom  
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
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2 Förskola och pedagogisk omsorg i Lekebergs 
kommun 

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg
Förskola och pedagogisk omsorg omfattar barn från 1 års ålder fram till och med 
vecka 31 det år barnet börjar i förskoleklass. 

Utbildningen i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan (Lpfö18), skolverkets 
allmänna råd, diskrimineringslag och kommunplanens mål för förskolan. 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 
utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana 
barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling 
och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat 
eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

I Lekebergs kommun bedrivs pedagogisk omsorg i lokal. Pedagogisk omsorg styrs av 
skollag, skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunplanens mål för 
förskolan. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande för verksamheten i 
pedagogisk omsorg. Verksamheten ska tillgodose barnets behov av omsorg och 
tillhandahålla en god pedagogisk verksamhet som stimulerar barnets utveckling och 
lärande och utformas så att den förbereder barnet för fortsatt lärande.  

2.2  Placering gällande förskola och pedagogisk omsorg 
 

2.2.1 Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg   
Ansökan skickas till kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se. Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek.
Du är garanterad en placering inom Lekebergs kommun, 4 månaders garantitid enligt 
skollagen. Kommunens målsättning är dock att tillhandahålla en placering från den 
dag behov finns. 

2.2.2 Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering  
Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering måste de lämna in en ny 
ansökan till kommunen och därmed påbörjas en ny 4-månaders garantiperiod från 
det nya anmälningsdatumet.

2.2.3 Omplacering 
Om vårdnadshavare önskar byta placering för sitt barn ska en ansökan för 
omplacering skickas in. Omplaceringar sker en gång per år under augusti månad,
önskemål tillgodoses i mån av plats och utifrån barnets bästa. 

2.2.4 Syskonförtur 
Syskonförtur tillämpas i mån av plats.
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2.2.5 Inskolningsperioder
För att få bättre kontinuitet i vår verksamhet för både barn och personal har 
kommunen infört inskolningsperioder. Detta innebär att inskolning främst kommer 
att ske under januari, april, augusti och november månad.  

2.2.6 Inskolning   
Inskolning sker enligt överenskommelse med pedagogerna och är avgiftsbelagd.

2.3 Nyttjande av plats

2.3.1 Vid arbete och semester   
Vistelsetiden för barnen styrs av vårdnadshavarnas arbetstid/studier/restid/sovtid, 
max 8 timmar vid skiftarbete. 

2.3.2 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande 
vårdnadshavare  

Placeringstid erbjuds 15 timmar/helgfri vecka, med undantag för den andre 
vårdnadshavarens semester eller annan ledighet. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00 -14.00 måndag till fredag.

2.3.3  Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med 
graviditetspenning 

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med graviditetspenning får under de 
första 14 dagarna nyttja platsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid, därefter 
gäller max 15 timmar/vecka.

2.3.4 Inlämning av schema   
Aktuellt schema med barnets placeringstid ska anges i Tieto Edu Barnschema App.
Mer information om schemaappen hittar du på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se.  Rektor kan begära in arbetsschema/studieschema från 
vårdnadshavare.

2.3.5 Utökning av tid    
Vårdnadshavare kan ansöka om utökning av tid skriftligen via blankett som finns på 
kommunens hemsida www.lekeberg.se.   Ange omfattning och skäl samt bifoga 
läkarintyg. Beslut fattas av rektor.

2.3.6 Vårdnadshavarens semester   
Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. 
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2.3.7 Syskons sjukdom    
Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin plats enligt ordinarie 
vistelsetid. Vid magsjuka och andra smittsamma sjukdomar uppmanar vi att barnet 
inte nyttjar platsen. 

2.3.8 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande  
Vid sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor (30 dagar) beviljas 
nedsättning av avgiften de dagar som överstiger 30 dagar. Avdraget sker inte per 
automatik utan måste begäras av vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. 
Kontakta barnomsorgshandläggare för begäran om avdrag. 
Mejl till barnomsorgshandläggare barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se 

2.3.9 Kompetensutvecklingsdagar   
Vid 5 tillfällen per år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
finns ett tillfälligt alternativ. Anmälan sker senast två veckor i förväg.
Se läsårsförläggning för barn och elever på kommunens hemsida www.lekeberg.se 

2.3.10 Arbetsplatsträff (APT)   
Förskola/pedagogisk omsorg har arbetsplatsträff för personalen högst 11 gånger per 
år, vanligtvis kl 16.00. Behov av omsorg anmäls senast 1 vecka i förväg.

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

2.4 Allmän förskola   
Den allmänna förskolan är till för barn i åldern 3-5 år. Den bedrivs enbart i förskolan 
och inte i pedagogisk omsorg. 

2.4.1 Avgiftsfri allmän förskola   
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds barn i förskolan från och med höstterminen det år 
barnet fyller 3 år. Det är frivilligt att delta i verksamheten och vänder sig i första hand 
till barn vars vårdnadshavare är hemmavarande. Den avgiftsfria allmänna förskolan 
följer grundskolans läsår d.v.s. barnet är ledigt och har ingen placering under 
kompetensutvecklingsdagar, studiedagar och lovdagar. Byte av vistelsetid vid helgdag 
godkänns inte. Dessa timmar kan inte flyttas till en annan dag utan faller då bort.

 
2.4.2 Vistelsetid allmän förskola   
Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år (15 timmar per vecka). Tiden får 
förläggas valfritt inom ramen 8.00 – 14.00, måndag till fredag, inlämnat schema 
gäller en längre period och kan inte ändras från vecka till vecka. Byte av vistelsetid vid 
helgdag godkänns inte. Dessa timmar kan inte flyttas till en annan dag utan faller då 
bort.
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2.4.3 Vistelsetid mer än 15 timmar/vecka debiteras enligt taxa
Vid vistelsetid mer än 15 timmar/veckan eller nyttjandetid på annan tid utöver 
allmän förskoletid betalas månadsavgift och debiteras enligt taxan.

2.4.4 Barn 1-2 år omfattas inte av allmän förskola 
Barn 1-2 år till vårdnadshavare som är arbetssökande, hemmavarande eller 
föräldraledig med syskon har rätt till 15 timmar/vecka. Tiden förläggas valfritt inom 
ramen 8.00 – 14.00, måndag till fredag, inlämnat schema gäller en längre period och 
kan inte ändras från vecka till vecka.  Barnet får gå på förskolan på lovdagar och 
avgift debiteras. Byte av vistelsetid vid helgdag godkänns inte, dessa timmar kan inte 
flyttas till en annan dag utan faller då bort. 

2.4.5 Byte av placering mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän 
förskola 

Vårdnadshavare som önskar byta placering mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän 
förskola ska anmäla detta skriftligen på särskild blankett senast en månad innan 
önskat datum. Blankett finns på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
”Anmälan byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd allmän förskola”  

 

2.5 Uppsägning av plats     

2.5.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstiden för barn i förskola och pedagogisk omsorg är 2 månader. 
Tiden räknas från den dag uppsägningen har kommit kommunen tillhanda. Barnet 
har rätt att nyttja platsen under hela uppsägningstiden, avgift erläggs alltid under 
uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Uppsägningen skickas till 
kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 

2.5.2 Uppsägning av plats från kommunens sida 
Plats som inte nyttjas under en längre frånvaro än 30 dagar (1 månad) utan att 
vårdnadshavare meddelat verksamheten frånvaro eller har gjort en 
överenskommelse med verksamheten kan uppsägning av plats ske från kommunens 
sida. Rektor ska då inom en månad skriftligen meddela vårdnadshavare att platsen är 
uppsagd och upphör. Avgift debiteras under frånvarotid samt uppsägningstiden 60 
dagar (2 månader).

Page 87 of 150

http://www.lekeberg.se/
http://www.lekeberg.se/


Regler 10 (16)

2.5.3 Upphörande av placering automatiskt inför start i 
förskoleklass 

Placeringen upphör automatiskt att gälla vecka 31 det år barnet börjar i förskoleklass. 
Från och med vecka 32 gäller fritidsverksamhet. Vårdnadshavare som arbetar eller 
studerar och har behov av barnomsorg för sitt barn från vecka 32 ska ansöka om 
fritidshemsplats.

2.5.4 Avgift vid semester och andra avbrott   
Avgiften betalas månadsvis vid 12 tillfällen per år. Vårdnadshavare betalar avgift för 
platsen oavsett hur många timmar barnet nyttjar. Avgift debiteras även under 
semesterperiod. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodatum den sista i 
månaden efter nyttjandemånad.    

2.5.5 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften 
Avgiften ska betalas i tid som anges på fakturan. Betalas inte fastställd avgift upphör 
rätten att använda platsen. Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet 
med kommunens riktlinjer. Återplacering kan ske först när skuld är reglerad eller 
amorteringsplan är upprättad. Vid obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner 
som innebär att påminnelse- och kravbrev skickats ut samt att ärendet senare går 
vidare till kronofogdemyndigheten.

2.5.6 Försäkring
Barnet är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.
För mer information om försäkring se kommunens hemsida www.lekeberg.se.  
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3 Fritidshem i Lekebergs kommun 

3.1 Fritidshem  

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn från 6 års ålder till och med 
sommaren det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet tar emot barn före och efter 
förskoleklass/skola. För att erbjudas plats i fritidshem ska barnet vara inskrivet i 
förskoleklass, grundskolan eller i grundsärskola i kommunen.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar 
sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att 
eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 
upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

3.2 Placering gällande fritidshemsplats    

3.2.1 Ansökan om fritidshemsplats    
Ansökan skickas till kommunen via e-tjänst., se e-tjänst på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se. Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek.
En fritidshemsplats kan man få snarast efter handläggning. Det är inget kösystem för 
fritidshemsplats. Det är dock viktigt att vårdnadshavare ansöker så fort behov 
uppstår av en plats så att verksamheten kan planera för barnets ankomst till 
fritidshemmet.  Fritidshemsplats kan erhållas från och med v 32 sommaren innan 
barnet börjar förskoleklass fram till och med sommaren det år barnet fyller 13 år. 

3.2.2 Lovfritids 
Vårdnadshavare kan ansöka om lovfritids för de barn som inte är inskrivna i 
fritidshem och erbjuds till de vårdnadshavare som arbetar eller studerar. 
Lovfritidshem erbjuds endast på lovdagar och en avgift tas ut per dag. Behov ska 
anmälas till fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse.

3.2.3 Arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande 
vårdnadshavare

Barn inom fritidshem har inte rätt till någon plats vid när vårdnadshavare är 
arbetssökande, föräldraledig och hemmavarande. 
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3.3 Nyttjande av plats     

3.3.1 Vid arbete och semester   
Vistelsetiden för barnen styrs av vårdnadshavarnas arbetstid/studier/restid/sovtid, 
max 8 timmar vid skiftarbete. 

3.3.2  Vårdnadshavare som är sjukriven eller ledig med 
graviditetspenning 

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med graviditetspenning får under de 
första 14 dagarna nyttja platsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid. 

3.3.3 Inlämning av schema   
Aktuellt schema med barnets placeringstid ska anges i Tieto Edu Barnschema App.
Mer information om schemaappen hittar du på kommunens hemsida 
www.lekeberg.se.  Rektor kan begära in arbetsschema/studieschema från 
vårdnadshavare.

3.3.4 Utökning av tid    
Vårdnadshavare kan ansöka om utökning av tid skriftligen via blankett som finns på 
kommunens hemsida www.lekeberg.se.   Ange omfattning och skäl samt bifoga 
läkarintyg. Beslut fattas av rektor.
  
3.3.5 Vårdnadshavarens semester   
Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt.

3.3.6 Syskons sjukdom    
Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin plats enligt ordinarie 
vistelsetid. Vid magsjuka och andra smittsamma sjukdomar uppmanar vi att barnet 
inte nyttjar platsen. 

3.3.7 Barn som är sjuka mer än fyra veckor sammanhängande  
Vid sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor (30 dagar) beviljas 
nedsättning av avgiften de dagar som överstiger 30 dagar. Avdraget sker inte per 
automatik utan måste begäras av vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. 
Kontakta barnomsorgshandläggare för begäran om avdrag. 
Mejl till barnomsorgshandläggare barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se 

3.3.8 Kompetensutvecklingsdagar   
Vid 5 tillfällen per år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
finns ett tillfälligt alternativ. Anmälan sker senast två veckor i förväg.
Se läsårsförläggning för barn och elever på kommunens hemsida www.lekeberg.se 
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3.3.9 Arbetsplatsträff (APT)   
Fritidshemmet har arbetsplatsträff för personalen högst 11 gånger per år, vanligtvis 
kl 16.00. Behov av omsorg anmäls senast 1 vecka i förväg.

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

3.4 Uppsägning av plats     

3.4.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstiden för barn i fritidshem är 2 månader. Tiden räknas från den dag 
uppsägningen har kommit kommunen tillhanda. Barnet har rätt att nyttja platsen 
under hela uppsägningstiden, avgift erläggs alltid under uppsägningstiden oavsett om 
platsen nyttjas eller ej. Uppsägningen skickas till kommunen via e-tjänst,
ee e-tjänst på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 

3.4.2 Uppsägning av plats från kommunens sida 
Plats som inte nyttjas under en längre frånvaro än 30 dagar (1 månad) utan att 
vårdnadshavare meddelat verksamheten frånvaro eller har gjort en 
överenskommelse med verksamheten kan uppsägning av plats ske från kommunens 
sida. Rektor ska då inom en månad skriftligen meddela vårdnadshavare att platsen är 
uppsagd och upphör. Avgift debiteras under frånvarotid samt uppsägningstiden 60 
dagar (2 månader).

3.4.3 Avgift vid semester och andra avbrott   
Avgiften betalas månadsvis vid 12 tillfällen per år. Vårdnadshavare betalar avgift för 
platsen oavsett hur många timmar barnet nyttjar. Avgift debiteras även under 
semesterperiod. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodatum den sista i 
månaden efter nyttjandemånad.    

3.4.4 Om vårdnadshavare inte betalar avgiften 
Avgiften ska betalas i tid som anges på fakturan. Betalas inte fastställd avgift upphör 
rätten att använda platsen. Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet 
med kommunens riktlinjer. Återplacering kan ske först när skuld är reglerad eller 
amorteringsplan är upprättad. Vid obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner 
som innebär att påminnelse- och kravbrev skickats ut samt att ärendet senare går 
vidare till kronofogdemyndigheten.

3.4.5 Försäkring
Barnet är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.
För mer information om försäkring se kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
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4  Maxtaxa i Lekebergs kommun 

4.1 Riksdagens beslut om maxtaxa  
Riksdagen beslutar om den maximala taxa som vårdnadshavare få betala för plats i 
barnomsorg. 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 högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 
till den 31 december. Se aktuella belopp i bilaga 1. 
Det yngsta placerade barnet räknas som ”barn ett”.  

4.2 Beräkning av maxtaxa   

4.2.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg 

barn ett: 3 % av inkomsten 
barn två: 2 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.2 Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)

barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.3 Avgift fritidshem 6-12 år 

barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

4.2.4 Lovfritidshem 6-12 år 

En avgift tas ut per dag. 

Inkomsttaket = Hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad           
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4.3 Avgiftsgrundande inkomst    

4.3.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner och ensamstående 

Taxan gäller för ensamstående och gifta vårdnadshavare. Som gifta vårdnadshavare 
jämställs i avgiftshänseende sammanboende, oavsett om de har gemensamt barn 
eller ej. 

4.3.2 Gemensam vårdnad 

Fakturan för barnomsorgsplatsen skickas till den adress där barnet är folkbokfört. Om 
båda vårdnadshavarna vill ha egen faktura d.v.s. delad faktura ansöker man om detta 
hos kommunen. Avgiftsgrundade inkomst för delad faktura är respektive hushålls 
sammanräknade inkomst. 

4.3.3 Hur räknas inkomsten ut 

Avgiftsgrundande inkomst är familjens sammanlagda förvärvsinkomst före skatt och 
före eventuella avdrag för inkomstens förvärvande.

4.4 Anmälan om inkomstförändring     

Inkomstuppgift ska lämnas in för beräkning av avgiftens storlek. 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.  
Inkomstuppgift skickas till kommunen via e-tjänst, se e-tjänst på kommunens 
hemsida www.lekeberg.se. 
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Bilaga 1. Aktuell taxa från 2020-01-01

Aktuell taxa gällande från 2020-01-01—2020-12-31       

Avgift förskola och pedagogisk omsorg  
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1478 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift fritidshem 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 50 kr/dag.   

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. 
Inkomsttaket är 49 280 kr/månad
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Linda Nilsson (Samordnare för förskolorna)

Protokollet innehåller paragraferna §74

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§74 - Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 
2020 (KUB 19-199)
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.

 

Ordförande ajournerar mötet kl. 10.37 och återupptar mötet kl. 10.45.
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020 - (82363)
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020 - (82280)
 Tjänsteskrivelse - Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2020 - (81991)
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-887

   

Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun

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. 

1 Bakgrund
I Bibliotekslagen § 17 (2013:801) anges att ”Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Biblioteksplanen för 
Lekebergs kommun omfattar både folkbiblioteket och skolbiblioteken.

En aktuell biblioteksplan är en förutsättning för att erhålla statliga bidrag från 
Kulturrådet till inköp av böcker och andra medier, läsfrämjande insatser m.m. 

Gällande biblioteksplan för Lekebergs kommun antogs i kommunfullmäktige 27 
februari 2017. Biblioteksplanen för åren 2020-2022 bör antas i kommunfullmäktige 
så snart som möjligt under år 2020.

2 Analys
En revidering av nuvarande biblioteksplan är nödvändig då biblioteken är under 
ständig utveckling. Den fungerar även som stöd i kommunens arbete med 
biblioteksverksamhet i stort.

Genom att ha en aktuell biblioteksplan ger det möjligheter att även fortsättningsvis 
söka och uppbära årliga bidrag från Kulturrådet för medieförsörjning m.m. 

3 Slutsats
Mot denna bakgrund bör Kultur- och bildningsnämnden besluta om en biblioteksplan 
för åren 2020-2022.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 Monica Skantz Maria Gille
förvaltningschef Handläggare
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1 Sammanfattning

Bibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen i kommunen. Bibliotekens 
verksamheter styrs av denna biblioteksplan under åren 2020-2022. Biblioteksplanen 
är ett styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten. Kultur- och 
fritidsavdelningen inom kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten. Skolan, i samma förvaltning, ansvarar för 
skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 
Styrande för biblioteksverksamheten är bl.a. bibliotekslagen, skollagen, 
sekretesslagen och barnkonventionen.

1.1 Folkbibliotek

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs bibliotek i 
Fjugesta. Det är en samlingspunkt vars öppettider ska vara anpassade till människors 
behov, och lokalerna ska vara tillgängliga. Biblioteket ska vara en plats där 
människor, oberoende av etnicitet, kultur, religion, ålder och sexuell läggning m.m., 
kan mötas. På biblioteket ska alla kunna hitta den information och kunskap som krävs 
för att kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. Möjligheten till fri 
åsiktsbildning är också en självklarhet för biblioteket.

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga med tillgång till berättelser 
där de får uppleva läslust och läsglädje. Det ska vara välkomnande och inspirerande. 
Biblioteket delar ut gåvoböcker till alla nyfödda och 4-åringar, och erbjuder medier 
för föräldraskapsstöd. Lekebergs bibliotek ska jobba aktivt med olika läsfrämjande 
aktiviteter för att nå barn, unga och deras föräldrar. 

På biblioteket är barn och ungdomar en prioriterad grupp, och de ska kunna påverka 
och känna sig delaktiga i verksamheten. 

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till biblioteket. 
Biblioteket ska prioritera personer med läs- och skrivsvårigheter och personer med 
funktionshinder, som ska erbjudas aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare 
med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna är också prioriterade 
grupper som ska kunna få information och låna litteratur på sina språk. Biblioteket 
erbjuder även medier på lättläst svenska. 

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser, men också vara en arena där människor 
kan vara kreativa i eget skapande. Biblioteket ska göra läsfrämjande insatser, ge 
tillgång till litteratur, stimulera till nyfikenhet och uppmuntra människor att bilda och 
utbilda sig. En viktig uppgift är också att verka för att minska det digitala 
utanförskapet i samhället. 

Biblioteket ska genom marknadsföring i olika kanaler nå användarna. Bibliotekets 
verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns, via depositioner och medverkan 
vid aktiviteter i andra lokaler. 
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Bibliotekets medieutbud behöver ständigt aktualiseras. Utbudet ska vara anpassat 
efter användarnas behov och spegla världen både lokalt och globalt. Biblioteket ska 
hänga med i den tekniska utvecklingen och erbjuda medier i nya former.

Det är viktigt att bibliotekets besökare bemöts av professionell och fackutbildad 
personal för att ge service av hög kvalitet. Användaren ska känna sig sedd och vara 
nöjd med sitt besök. Många av bibliotekets delar kräver omvärldsbevakning och det 
är därför viktigt att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer.

För att utföra sitt uppdrag ska biblioteket samarbeta med olika aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå.

1.2 Skolbibliotek

Alla elever i Lekebergs kommun ska ha tillgång till ett skolbibliotek och alla skolor ska 
ha ett bibliotek. Målsättningen är att under kommande år komplettera med 
skolbibliotekariekompetens i kommunen.

Läsning har en stor betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling. 
Skolbiblioteket ska ses som en resurs som bidrar till ökad måluppfyllelse i skolan.

Skolbiblioteken ska ha ett anpassat utbud av böcker och övriga medier. Elever och 
pedagoger ska kunna påverka medieutbudet. Genom skolbiblioteken får alla elever i 
kommunen tillgång till böcker på ett likvärdigt sätt.
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2 Inledning

2.1 Läsanvisning

I biblioteksplanen används orden; är, ska och kan i den löpande texten.

Är beskriver hur det ser ut nu.

Ska beskriver de verksamhetsdelar, aktiviteter eller tjänster som ska finnas, t.ex. 
enligt bibliotekslagen. En del av ska-beskrivningarna når biblioteken redan idag, 
andra inte.

Kan visar på olika möjliga tillvägagångssätt för utveckling av 
biblioteksverksamheterna inom flera områden.

2.2 Styrning och stöttning

Lekebergs kommuns biblioteksplan för åren 2020-2022 är ett 
styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteks-
verksamheten. Biblioteksplanen både styr och stöttar politiker och 
tjänstemän i det årliga mål- och aktivitetsplanearbetet. För 
tjänstemännen fungerar den även som en värdefull vägledning i det 
dagliga arbetet. Uppföljning sker årligen i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Kultur- och fritidsavdelningen inom Kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten medan skolorna, i samma förvaltning, ansvarar för 
skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är Kultur- och bildningsnämnden. 

Bibliotekslag, skollag, dataskyddsförordningen (GDPR), sekretesslag och 
barnkonventionen är några av de lagar som styr verksamheten. Andra dokument är 
vägledande, såsom de den nationella biblioteksstrategin och de nationella 
kulturpolitiska målen.

Ur bibliotekslagen:
17 § Kommuner och landsting ska 
anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på 
biblioteksområdet.
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2.3 Lekebergs kommun är en växande kommun

Lekebergs kommun är en expansiv kommun som präglas av en 
helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. Kommunen har 
landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturnära miljöer, ett 
rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda 
kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i 
storstaden. Kommunen satsar på bra bostäder, moderna förskolor 
och skolor samt ett fördelaktigt företagsklimat.

Det prognosticerade antalet invånare sista december 2019 är 8 232. 
Under de senaste fem åren har kommunens befolkning ökat med 869 
personer, vilket blir en ökning med drygt 170 personer per år. Under 
perioden 2014-2019 har befolkningen ökat med drygt 10 procent.

3 Folkbibliotek

Folkbibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen, och en 
naturlig samlingspunkt i lokalsamhället. Bibliotekets öppettider ska 
vara anpassade till människors behov och lokalerna ska vara 
tillgängliga. Biblioteksverksamheten kan utvecklas så att den når ut i 
flera av kommunens orter, t ex genom bokbuss eller filialer. 
Biblioteket är till för alla som bor, besöker eller jobbar i kommunen, 
och är en av de få platser i samhället där alla har rätt att vara utan krav 
på avgift, medlemskap eller prestation. 

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek som är centralt beläget i kommunhuset i centralorten 
Fjugesta. 

Under 2018 byggdes biblioteket om. Det blev större lokalmässigt med en ökad 
tillgänglighet, och en utställningshall. I samband med ombyggnationen byttes stora 
delar av inredningen ut, för att göra biblioteket mer attraktivt och tillgängligt utifrån 
ledorden: Skattkammare och Mötesplats.

3.1 Mötesplats och kunskapscentrum

Människor behöver information och kunskap för att kunna delta och aktivt göra sina 
röster hörda i det demokratiska samhället. På biblioteket ska alla kunna hitta 
information efter sina behov. Biblioteket ska verka läsfrämjande för alla åldrar, 
stimulera till nyfikenhet, fritt kunskapssökande och uppmuntra människor att bilda 
och utbilda sig. Dagens arbetsliv kräver oftare än förr att människor fortbildar sig 
under olika skeden av livet. Genom att tillhandahålla studieplatser ska biblioteket 
vara en resurs för studerande.

Ålder Dec. 
2014
(antal)

Dec. 
2019
(antal)

0-5 608 740
6-15 871 1 105
16-19 305 323
20-64 3 991 4 318
65-79 1 207 1 312
80+ 381 433
TOTALT 7 363 8 232

Ur bibliotekslagen:
6 § Varje kommun ska ha 
folkbibliotek. Folkbiblioteken ska 
vara tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas 
behov. Folkbibliotekens utbud av 
medier och tjänster ska präglas 
av allsidighet och kvalitet.
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Biblioteket är en plats där människor, oberoende av etnicitet, kultur, 
religion, ålder och sexuell läggning kan mötas men också bara vara 
sida vid sida. Möten mellan människor skapar grunden för ett tolerant 
och öppet samhälle. Biblioteket kan vara ett offentligt rum som 
motverkar fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet.

4 Kultur, kunskap och folkhälsa

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser producerade av både 
professionella och amatörer. Upplevelserna bidrar till att berika livet 
för besökarna och kan ge dem en högre livskvalitet samt en ökad 
förståelse och medkänsla för andra människor. Enligt studier är kultur 
en attraherande faktor som har betydelse för människors beslut att 
söka sig till en plats och bosätta sig där, se t.ex. Kultur gör skillnad, en 
studie från Myndigheten för tillväxtanalys (PM 2015:14). Dessutom 
har kultur en positiv effekt på människors hälsa, se t.ex. Kultur för 
hälsa, en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (nr 2005:23). 

Det är viktigt att värna om och lyfta fram vårt gemensamma kulturarv 
- kunskap om vårt ursprung gör det lättare att förstå den värld som vi 
lever i idag. Genom gemensamma kulturupplevelser och berättande i olika former 
kan vi tillsammans skapa framtidens kulturarv. 

Biblioteket ska vara en arena där människor kan vara aktiva i eget skapande. Att 
skapa stimulerar till nytänkande och kreativitet, vilket har positiva effekter på hela 
samhället. Genom olika aktiviteter och en anpassad lokal kan biblioteket uppmuntra 
till eget skapande i olika former. På biblioteket kan också utställningsplats, förutom 
utställningshallen, erbjudas för att visa upp resultaten av eget skapande.

Biblioteksrummet ska vara välkomnande och inspirera till läslust och kreativitet. 
Biblioteket ska stimulera besökarens fantasi och nyfikenhet, samt erbjuda plats för 
samtal eller för lugn och ro. Användarna ska känna sig välkomna och delaktiga i 
biblioteket.

Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns. Bokdepositioner och 
medverkan vid aktiviteter i andra lokaler, samt arrangemang, ger möjligheter för 
biblioteket att nå ut.

4.1 Utställningshall

I biblioteket finns Lekebergs kommuns utställningshall. 

Utställningshallen ska vara en lokalt och regionalt etablerad utställningsverksamhet 
för kommunens invånare och besökare, och ska bidra till ökad kulturverksamhet. 
Utställningshallen ska vara en arena för upplevelser av olika typer av utställningar 

Ur bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för 
det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och 
intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.
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och tillhörande kringverksamhet. Den kan skapa möten, samtal, funderingar, 
reflektioner, reaktioner, tolkningar och olika perspektiv.

Utställningshallen ska vara tillgänglig för alla.

5 Biblioteket för barn och unga

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga, där de får 
uppleva läslust och läsglädje. Barnen har rätt att växa upp med tillgång 
till böcker och berättelser i sina liv. Biblioteksrummet ska vara 
välkomnande och inspirerande både för läsning och samvaro. 

Biblioteket jobbar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter för att nå 
barn, unga och deras föräldrar. Det kan röra sig om olika typer av 
bokpåsar, lovaktiviteter, läsklubbar och andra riktade projekt. Barn 
och ungdomar är en prioriterad grupp. Biblioteket möter barnen 
genom att se dem, föra en dialog och lyssna till dem. De ska kunna 
påverka och känna sig delaktiga i verksamheten, i både stort och 
smått.

Genom ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) delas gåvoböcker ut till alla 
nyfödda och 4-åringar. Målet är att alla barn i kommunen ska få två egna böcker, 
som kan ge läsupplevelser tillsammans med vuxna. Bokgåvan innebär ett besök på 
biblioteket, där vårdnadshavaren kan se vad som erbjuds.

Biblioteket har medier och annat material anpassade både för att utveckla ett barns 
språk, närhet och samspel mellan barn och vuxen, samt medier för 
föräldraskapsstöd. 

För att gynna språkutveckling och uppmuntra till läsning kan biblioteket samarbeta 
med till exempel Öppna förskolan, föreningar, förskolor och skolor. Bland annat 
genom utlån till förskolor, sagostunder och bokpresentationer, delaktighet i olika 
läsprojekt, samt medverkan på föräldramöten.

6 Prioriterade grupper

Biblioteket ska prioritera vissa grupper. Personer med läs- och skrivsvårigheter och 
personer med funktionshinder ska erbjudas aktuella medier och tekniska hjälpmedel. 
Invånare med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna ska kunna få 
information och låna litteratur på sina språk. Biblioteket köper in medier på 
efterfrågade språk, men kan också till viss del komplettera med lån från andra 
bibliotek, som t.ex. Internationella biblioteket.

De nationella minoriteterna ska, förutom att erbjudas medier och information på sitt 
eget språk, också göras synlig för majoriteten. Detta kan ske bl.a. genom att 
bemärkelsedagar uppmärksammas och att information om de nationella 

Ur bibliotekslagen:
8 § Folkbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat 
genom att erbjuda litteratur 
utifrån deras behov och 
förutsättningar.
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minoriteternas särart, status och historia finns synlig och tillgänglig. 
De nationella minoriteternas rättigheter ska särskilt synliggöras. 

På biblioteket finns medier på lättläst svenska som flera av de 
prioriterade grupperna har behov av. Alla ska ha tillgång till 
bibliotekets verksamhet och service.

Bibliotekarierna ska ha kunskap och kompetens om tjänster, system 
och digital teknik som finns för de prioriterade grupperna. 
Bibliotekarierna ska ge information och handledning om de olika 
tjänsterna.

Biblioteket ska välkomna alla till aktiviteter och kan ha särskilda 
riktade aktiviteter för prioriterade grupper. Biblioteket ska sträva 
efter att genomföra aktiviteter som fungerar främjande och stärkande 
för de nationella minoritetsspråken. 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteket vara tillgängligt för alla. För att nå dem som inte 
själva kan komma till bibliotekslokalen kan man använda metoder som t.ex. Talboken 
kommer-, Boken kommer-service eller bokbuss.

6.1 Stärkta bibliotek

Under ett års tid, med början hösten 2019, har en bibliotekarie 
anställts för att jobba särskilt med prioriterade grupper. Det har gjorts 
möjligt genom ett bidrag från Kulturrådet med finansiering från den 
statliga satsningen ”Stärkta bibliotek”. 

Arbetet ska inriktas mot talboksverksamheten, arbete med mångspråk 
(olika språk) och de nationella minoritetsspråken.

Genom bland annat arbete med medieutbudet, medieförmedling och 
olika inriktade aktiviteter kan bibliotekets uppmärksamhet åt dessa 
grupper förstärkas och förbättras.

7 Det digitala biblioteket

Biblioteket kan man ta del av via Internet genom hemsidan och 
digitala tjänster, såsom e-medier och databaser. Det är viktigt att nå ut 
till användarna genom marknadsföring. Sociala medier är en kanal, 
förutom hemsidan, som ger möjlighet till information, delaktighet och 
dialog.

Ur bibliotekslagen:
5 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt 
nationella minoriteterna och 
personer som har annat 
modersmål än svenska, bland 
annat genom att erbjuda 
litteratur på

1. De nationella 
minoritetsspråken,

2. Andra språk än de 
nationella 
minoritetsspråken och 
svenska, och

3. Lättläst svenska.

Ur bibliotekslagen:
§4 Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt 
personer med 
funktionsnedsättning, bland 
annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar 
erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att kunna ta del 
av information.
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7.1 Digital delaktighet

Biblioteket ska verka för att minska det digitala utanförskapet i samhället. Biblioteket 
erbjuder tillgång till datorer och fritt trådlöst nätverk till våra besökare. Ovana 
datoranvändare ska i större utsträckning kunna erbjudas hjälp på 
biblioteket. Sådana aktiviteter kan ske, t.ex. i samarbete med 
studieförbund.

7.2 Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på 
ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal: Digitalt 
först, under 2017-2020. Syftet är att i nästa steg ska 
bibliotekspersonalen med hjälp av olika aktiviteter, och i det dagliga 
mötet med biblioteksbesökarna, öka medborgarnas digitala 
kunnighet. Tanken är att på så sätt motverka det digitala utanförskapet.

8 Bibliotekets medieutbud

Bibliotekets medieutbud är mångsidigt och behöver ständigt aktualiseras. För att 
hålla bibliotekets bestånd aktuellt måste arbetet med inköp, gallring och översyn 
pågå kontinuerligt utifrån en kvalitetsbedömning. Det ska vara anpassat efter 
biblioteksanvändarnas behov och önskemål och spegla världen både lokalt och 
globalt. 

Det finns en mångfald av olika medietyper. Det är viktigt att biblioteket hänger med i 
den tekniska utvecklingen och erbjuder medier i nya former. Mediernas innehåll och 
exponering bidrar till läslust och inspiration.

När en låntagare efterfrågar medier som inte finns i bibliotekets bestånd, och som 
inte går att köpa in, kan biblioteket fjärrlåna dem från andra bibliotek. Genom att 
erbjuda fjärrlån garanteras användarna tillgång till information och det är viktigt för 
jämlikheten.  Lekebergs bibliotek är ett mindre folkbibliotek och genom 
fjärrlåneverksamheten breddas medieutbudet för våra låntagare.

9 Personal

Biblioteket är platsen för det goda mötet. Det är viktigt att bibliotekets alla besökare 
bemöts professionellt, och ges god service. Alla biblioteksbesökare ska bemötas med 

Ur bibliotekslagen:
7 § Folkbiblioteken ska särskilt 
främja läsning och tillgång till 
litteratur. Folkbiblioteken ska 
verka för att öka kunskapen om 
hur informationsteknik kan 
användas för 
kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet.
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respekt och på ett likvärdigt sätt, samt utifrån varje besökares behov. Besökaren ska 
känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök.

Biblioteket ska ha fackutbildad personal, som får kontinuerlig kompetensutveckling. 
Att arbeta på ett bibliotek innebär ett kvalificerat arbete som kräver social 
kompetens och inkännande. Arbetet innebär att kunna söka i en mångfald av källor 
och ha kunskap om källkritik. 

Bibliotekets alla delar spänner över många ämnesområden som kräver 
omvärldsbevakning. Det är viktigt att det ges tid att delta i nätverk med andra 
bibliotek och organisationer både lokalt, regionalt och nationellt. Utöver att möta 
biblioteksanvändaren under bibliotekets öppettider består verksamheten av en stor 
del så kallat inre arbete; bland annat administration, mediehantering, och planering. 
Det inre arbetet i kombination med fackutbildad personal är en förutsättning för en 
biblioteksverksamhet av god kvalitet.

10 Samarbete

Folkbibliotek samarbetar idag med olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 
Lekebergs bibliotek samarbetar för att höja kvaliteten och kunna erbjuda ett bredare 
utbud av både medier och aktiviteter. Det sparar också resurser bland annat genom 
samverkan inom upphandlings- och avtalsprocesser, och kompetensutveckling för 
den egna personalen.

Biblioteket ingår i det nationella bibliotekssamarbetet, bland annat genom 
fjärrlåneverksamhet.

På regional nivå sker samarbete med Biblioteksutveckling Region Örebro län (BRÖL) 
vars syfte är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. 
Regionbibliotekets arbete beskrivs i den regionala biblioteksplanen.

Biblioteket välkomnar även initiativ från lokalsamhället; lokala nätverk, föreningar 
och privatpersoner. Det är viktigt att lyfta fram lokala krafter och idéer. 

Biblioteket kan ingå i samarbeten som utvecklar och berikar både bibliotekets och 
andras verksamheter, som t.ex. skolbiblioteken. Folkbiblioteket ska dock inte 
kompensera för avsaknad av skolbiblioteksverksamhet.
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11 Miljöarbete

Biblioteket är en del i kommunens arbete för en hållbar framtid, och ska sträva efter 
att minska negativ klimatpåverkan och annan belastning på miljön vid val av material 
och tjänster.

Biblioteket är också en viktig informationsförmedlare för allmänheten när det gäller 
kunskap om hur man kan ställa om till det hållbara samhället.

12 Skolbibliotek

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek enligt lagstiftning. 
Skolbiblioteken ska ses som en integrerad del av lärandet och en 
viktig resurs i den pedagogiska verksamheten i skolan. Respektive 
skola ansvarar för skolbiblioteken. 

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Höstterminen 2019:

Skola Årskurs Antal elever
Mullhyttans 
skola

Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

117

Hidinge skola Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

289

Tulpanens skola Förskoleklass till åk 
3, fritidshem

254

Lekebergsskolan 
4-6

Åk 4-6, fritidshem, 
särskola

177

Lekebergsskolan 
7-9

Åk 7-9 235

Utöver dessa elever studerar ett varierande antal på gymnasiet (9 elever november 
2019) och SFI (49 elever november 2019). I november 2019 var det totala antalet 
elever på kommunens skolor 1 300.

Ur bibliotekslagen:
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen 
(2010:800) ska eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till 
skolbibliotek.
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12.1 Biblioteksrummet

Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek (fysiskt biblioteksrum) med ett anpassat 
medieutbud för att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en resurs som 
bidrar till ökad måluppfyllelse. Skolbiblioteket ska vara tillgängligt med generösa 
öppettider och bidra till alla elevers lika tillgång till litteratur och medier samt ägna 
särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper (personer med funktionsnedsättning 
och personer med annat modersmål än svenska). (Se Bibliotekslagen 2013:801, 4§ 
och 5§.)

Skolbiblioteket/biblioteksrummet ska vara ett ställe att kunna dra sig undan till. Där 
kan elever finna lugn och ro och tid för återhämtning. Där kan de också få träffa en 
vuxen som inte ska bedöma eller sätta betyg.

12.2 Skolbibliotekarie

En skolbibliotekarie är en resurs för pedagogerna och det dagliga arbetet utifrån 
styrdokument och arbetet för ökad måluppfyllelse. 

Målsättningen är att: 

År 1: skolorna har en skolbibliotekarie.

År 2: det finns skolbibliotek på alla skolor (med egen lokal anpassad efter dess 
verksamhet. På Lekebergsskolan F-9 är bibliotekarien med i arbetet att 
iordningsställa ett skolbibliotek).

År 3: det finns en fungerande skolbiblioteksverksamhet på alla skolor.

Skolbibliotekarien ska dels stödja lärarnas undervisning, dels främja elevernas 
läsning. Skolbibliotekariens ledarskapsförmåga och samarbete med lärare och annan 
skolpersonal är av stor betydelse i arbetet med att utveckla gemensamma 
arbetsmetoder. Samtidigt som alla skolor har ett skolbibliotek ska även 
biblioteksverksamheten ut i klassrummen. 

För att underlätta och ge bättre förutsättningar till skolbiblioteksverksamheten kan 
s.k. lärarbibliotekarier utses på skolorna. Lärarbibliotekarier är lärare som ansvarar 
för skolbiblioteket, oftast endast del av sin arbetstid i skolan. Lärarbibliotekarie har 
ingen formell bibliotekarieutbildning.

Exempel på aktiviteter skolbibliotekarien kan bidra med: läsecirklar, individuella och 
anpassade boktips, filmade boktips och bloggar, högläsning, författarbesök, lära ut 
olika lässtrategier, gemensamt skrivande och dramatisering av böcker.

12.3 Språk, lärande och identitetsutveckling

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Från den 1 juli 2019 gäller nya 
bestämmelser i skollagen. Syftet med garantin är att elever i behov av extra 
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anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas 
efter varje elevs behov. (Källa: Skolverket)

Under de kommande åren ska kommunen jobba med att utveckla verksamheten som 
rör nyanlända barns och elevers mottagande och utbildning. Detta har gjorts möjligt 
med ett riktat stöd från Skolverket där ett av utvecklingsområdena är språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Både den nya bestämmelsen om en ”läsa, skriva, räkna-garanti” och kommunens 
särskilda satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt går hand i hand med 
att utveckla kommunens skolbiblioteksverksamhet och skolbibliotekariekompetens.

Genom läsning, och samtal om det lästa, har eleverna möjlighet att öka sin förmåga 
till kritiskt tänkande samtidigt som ordförrådet utvecklas. Läsning har även stor 
betydelse för elevers språkutveckling och för deras förmåga till inlevelse och fantasi. 
Dessutom bjuder läsningen på nya upplevelser, möten och tankar.

I Läroplanen (Lgr 11) står att skolans uppdrag är att ”Eleverna ska kunna orientera sig 
i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ”. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”. (Lgr11)

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanernas mål och ingå i 
kommunens nätverk för läslust bestående av representanter från respektive skola 
samt folkbiblioteket. Utvärdering av skolbiblioteken ingår i skolornas årliga 
systematiska mål- och kvalitetsarbete.

Utöver att böcker och läsande är en viktig väg till lärandet är de också en viktig del i 
den sociala utvecklingen som handlar om identitetsskapande och förmåga till empati 
och förståelse för andra. Likaså kan läsande som berör och väcker känslor vara ett 
sätt att motverka psykisk ohälsa bland eleverna.

Informationssökning och källkritiskt tänkande ingår som en viktig del i de flesta av 
skolans ämnen. En stor del av dagens texter är digitala, t.ex. e-böcker och 
webbtexter. Att förstå och kunna tolka texter som kombinerar ord, bild, ljud och 
länkar är därför en nödvändig kompetens. Inom dessa områden kan 
skolbibliotekarien bidra. I läroplanen sägs också att ”skolbibliotekets verksamhet 
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens”.

12.4 Skolbibliotekens medieutbud

Skolbiblioteken ska erbjuda ett varierat utbud av böcker och annan media som är 
anpassade till elevernas ålder, språknivå, intressen och färdigheter. Det är 
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skolbibliotekarien som ansvarar för medieutbudet och elever och pedagoger ges 
möjlighet att påverka utbudet genom inköpsförslag.

Genom skolbiblioteken får alla elever i kommunen tillgång till litteratur på ett 
likvärdigt sätt. Genom ett brett medieutbud ökar förutsättningarna att väcka 
läslusten hos alla elever. Regelbunden läsning ger ökad läsförståelse som underlättar 
inlärning i alla ämnen.
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Bilaga 1 – Bibliotekslagen (2013:801)

1 §  I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det 
allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet 
och utgörs av:

1. folkbibliotek,

2. skolbibliotek,

3. regional biblioteksverksamhet,

4. högskolebibliotek,

5. lånecentraler, och

6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 
i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning

3 §  Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa 
skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i 
enlighet med bestämmelserna i

2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som 
inte ingår i ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt 
särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen 
ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i 
denna lag.

Prioriterade grupper

4 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika 
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behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information.

5 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, 
bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 §  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla 
och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 §  Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 
lånat.

Skolbibliotek

10 §  Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
ha tillgång till skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet

11 §  Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma 
i länet.

Högskolebibliotek

12 §  Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor 
som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för 
biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter tillutbildning och forskning vid 
universitetet eller högskolan.

Page 117 of 150



Plan 18 (18)

Lånecentraler

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en 
eller flera lånecentraler.

Samverkan

14 §  I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

15 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur 
de egna samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa 
litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 §  Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek 
avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna 
biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 

Biblioteksplaner

17 §  Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.

Uppföljning

18 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över 
och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska 
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp 
hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Lotta Bergsten (Bibliotekarie)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§75 - Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun (KUB 19-
887)
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
 Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun - (82055)
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2020-2022 - (80386)
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Val av ledamot till kultur- och 
bildningsnämndens 

arbetsutskott

11

KUB 19-953
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Från: berth.falk@Lekeberg.se
Till: linda.kirrander@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Majoritetens förslag till 1e vice ordförande KUB AU
Skickat: 2019-12-09 08:47:23
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej
Majoritetens förslag till 1e vice ordförande i KUB AU är Anders Johansson

Med vänlig hälsning
Berth Falk (S)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
berth.falk@lekeberg.se
Tel: 0585-48821
www.lekeberg.se
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §76

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§76 - Val av ledamot till kultur- och bildningsnämndens 
arbetsutskott (KUB 19-953)
Ärendebeskrivning

Då Annica Zetterholm (C) avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- 
och 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
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 19-953-1)
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Årshjul för systematisk 
uppföljning av 

verksamheterna inom Kultur- 
och bildningsnämnden

12

KUB 19-920
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-920

   

Tjänsteskrivelse – Årshjul för systematisk uppföljning 
av verksamheterna inom Kultur- och 
bildningsnämnden

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skatz
Förvaltningschef
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Systematiskt 
kvalitetsarbete

Årshjul för systematisk uppföljning av 
verksamheterna inom Kultur- och 

bildningsnämnden

2019-12-16
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bakgrund, syfte och mål 

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. 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

• Kommunfullmäktiges mål: Hämtas från MER-plan

• Nämndmål: Hämtas från MER-plan

• Läroplansmål: Hämtas från Läroplanerna.

• Målområden: Hämtas från kommunens styrdokument

• Verksamhetsmål: Tas fram av KUBs Lgr

• Aktiviteter: Tas fram av KUBs Lgr

Så långt det är möjligt används följande rubriker för 
de sju olika nämndmötenas olika teman vad gäller förskola, 
skola och kultur och fritid: 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Januari

februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December

Nämnd 1 

Nämnd 2

Nämnd 3

Nämnd 4

Nämnd 5

Nämnd 6

Nämnd 7

KUB nämndens årshjul för uppföljning av förvaltningens mål, indikatorer och lagefterlevnad

Trygghet & delaktighet

Lekeberg växer hållbart
(medarbetarskap, ledarskap, 
arbetsmiljö)

God & utvecklande miljö
Elevers kunskaper

Lekeberg växer hållbart
(kultur, fritid, 
miljödiplomering)

Barn & elevhälsa

MER-plan och 
Internkontrollplan 

Årsbokslut Prognos 1

Prognos 2Prognos 3
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 1 – Trygghet & delaktighet 
Kommunfullmäktiges mål:
• Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar

Nämndmål:
• Barn och elever känner sig trygga och delaktiga sin förskole- respektive skolverksamhet

Läroplansmål:
• Normer och värden (förskola och skola)
• Elevers ansvar och inflytande (skola)
• Barns delaktighet och inflytande (förskola)

Verksamhetsmål: 

Aktiviteter:
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 2 – Lekeberg växer hållbart
Kommunfullmäktiges mål:
• Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt

Nämndmål:
• Finns inget nämndmål. 

Målområden:
• Medarbetarskap
• Ledarskap
• Arbetsmiljöarbete

Verksamhetsmål:
 
Aktiviteter:
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 3 – God & utvecklande miljö  
Kommunfullmäktiges mål:
• Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt

Nämndmål:
• Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Läroplansmål:
• Omsorg, utveckling och lärande (förskolan)
• Övergång och samverkan (förskola och skola)
• Förskola/Skola och hem (förskola och skola)
• Fritids och förskoleklass (skolan)

Verksamhetsmål:

Aktiviteter:
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 4 – Elevers kunskaper  
Kommunfullmäktiges mål:
• Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar

Nämndmål:
• Eleverna når kunskapsmålen

Läroplansmål:
• Kunskaper (skolan)
• Bedömning och betyg (skolan)
• Skolan och omvärlden (skolan)
• Utbildningsval - arbete och samhällsliv (gymnasiet och vuxenutbildning)

Verksamhetsmål:

Aktiviteter:
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 5 – Lekeberg växer hållbart 
Kommunfullmäktiges mål:
• Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt.
• Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan

Nämndmål:
• Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges 

förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet.

Verksamhet:
• Kultur, bibliotek och fritid
• Miljödiplomeringsarbetet

Verksamhetsmål:
 
Aktiviteter:

Page 137 of 150



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 6 – Barn och elevhälsa 

Målområden:
• Samverkan förskola/skola och IFO
• Organisation 
• Barnkonventionen
• Familjecentralen
• Samverkan förskolan och BVC

Verksamhetsmål:
 
Aktiviteter:
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nämnd 7 – MER-plan 

MER-plan: 
• Diskussion och beslut om kommande års MER-plan.

Internkontroll: 
• Diskussion och beslut om innevarande års interkontrollplan. Förslag till kommande års internkontrollplan.

Arbetsmiljöplan: 
• Diskussion och beslut om innevarande års interkontrollplan. Förslag till kommande års internkontrollplan.
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§78 - Årshjul för systematisk uppföljning av verksamheterna inom 
Kultur- och bildningsnämnden (KUB 19-920)
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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årshjul för uppföljning - (82779)
 Årshjul till nämnd (2019-12-04) - (82790)
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Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier 
för perioden 191015-191125

13

KUB 19-38
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (2)

Dnr: KUB 19-38

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 191015-
191125

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

Under perioden 191015 - 191125 har det från skolor/förskolor i Lekebergs kommun 
rapporterats in följande. 

Mullhyttans skola

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

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

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

Lekebergsskolan 7-9

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

Hidinge skola

För perioden har en anmälan om kränkning inkommit till huvudman där beslut om 
kränkande behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för 
kränkande behandling och en åtgärdsplan upprättats.

Tulpanens skola

För perioden har en anmälan om kränkning inkommit till huvudman där beslut om 
kränkande behandling gjorts, och där rektor bedömt att eleven har blivit utsatt för 
kränkande behandling och en åtgärdsplan upprättats.
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 2 (2)

Dnr: KUB 19-38

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-12-09

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§77 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för 
perioden 191015-191125 (KUB 19-38)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

191015 till 191122 - (81989)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-114)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-112)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-111)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-109)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-110)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-105)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-106)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-107)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-108)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-103)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-100)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-101)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-102)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-99)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-98)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-96)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-95)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-94)
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur
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