
Kallelse 2020-08-04

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

Övriga

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)
Fredrik Ericsson (SD)

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Anders Johansson (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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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare ska utses att, tillsammans med ordföranden, justera mötets protokoll.

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordföranden, justera mötets protokoll.
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2 – Upphörande av öppna sammanträden 
för kultur-och bildningsnämnden 
(KUB 20-740)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 6 kap. 25 § i kommunallagen så ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett 
det.

Ett beslut att medge rätt för nämnderna att besluta om öppna sammanträden fattades av 
kommunfullmäktige 11 november 2014 (§108). Kultur och bildningsnämnden beslutade 19 maj 
2015 (§60) att från och med första sammanträdet på hösten samma år börja med öppna 
sammanträden.

På grund av Covid-19 och i syfte att förhindra ytterligare smittspridning så lyfts frågan om öppna 
sammanträden på nytt för beslut i nämnden. Problemet med att hålla öppna sammanträden är att 
det blir svårt att kontrollera antalet deltagare på ett sammanträde ifall medborgare önskar delta. 
Därför föreslås nämnden besluta att upphöra med öppna sammanträden tills vidare. Eftersom 
kommunfullmäktiges beslut om medgivande kvarstår så kan nämnden när som helst fatta beslut att 
återgå till öppna sammanträden om det skulle bedömas vara önskvärt i framtiden.

Förslag till beslut

Kultur-och bildningsnämnden beslutar

1. att upphöra med öppna sammanträden från och med 4 augusti 2020

2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutsunderlag
 Upphörande av öppna sammanträden för kultur-och bildningsnämnden
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3 – Information och dialog angående 
skolskjutsregler och handläggning i 
Lekebergs kommun 

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Med anledning av att flera överklaganden och synpunkter från medborgare har inkommit till 
kommunen angående skolskjutsbeslut så kommer nämnden bland annat att få information om 
kommunens skolskjutsregler och om handläggningen av inkomna ansökningar till skolskjuts. 
Nämnden får också möjlighet att ställa frågor till kommunens skolskjutshandläggare.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2020-07-28 1 (1)

Dnr: KUB 20-740

   

Upphörande av öppna sammanträden för kultur-och 
bildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 25 § i kommunallagen så ska en nämnds sammanträden hållas inom 
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara 
offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Ett beslut att medge rätt för nämnderna att besluta om öppna sammanträden 
fattades av kommunfullmäktige 11 november 2014 (§108). Kultur och 
bildningsnämnden beslutade 19 maj 2015 (§60) att från och med första 
sammanträdet på hösten samma år börja med öppna sammanträden.

På grund av Covid-19 och i syfte att förhindra ytterligare smittspridning så lyfts frågan 
om öppna sammanträden på nytt för beslut i nämnden. Problemet med att hålla 
öppna sammanträden är att det blir svårt att kontrollera antalet deltagare på ett 
sammanträde ifall medborgare önskar delta. Därför föreslås nämnden besluta att 
upphöra med öppna sammanträden tills vidare. Eftersom kommunfullmäktiges 
beslut om medgivande kvarstår så kan nämnden när som helst fatta beslut att återgå 
till öppna sammanträden om det skulle bedömas vara önskvärt i framtiden.

Förslag till beslut
Kultur-och bildningsnämnden beslutar

1. Att upphöra med öppna sammanträden från och med 4 augusti 2020.
2. Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz Emil Pettersson
Förvaltningschef Utredningssekreterare
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