
Kallelse 2018-08-28

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

Övriga
Linda Kirrander, utredningssekreterare
Jan-Åke Stolt Karlsson
Monica Skantz, Förvaltningschef
Ulrika Bilow Haglund, Förskolechef
Björn Ekedahl, Rektor
Sandra Magnusson, Ekonom
Cecilia Berglöf
Anna Windal
Marcus Cederberg, IT-chef
Therese Larsson (C), politisk lärling
Esko Söderberg (S), politisk lärling

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Jette Bergström (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Linda Hallén (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Val av justerare och tid för justering.

 

Förslag till beslut

Förslag: torsdag 30/8, kl. 11.
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2 – Presentation av nya chefer från kultur- 
och bildningsförvaltningen 

Föredragande  13:00

Ärendebeskrivning

Ulrika Bilow Haglund, förskolechef, och Björn Ekedahl, rektor, kommer och presenterar sig för 
nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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3 – Delårsrapport med prognos 2 för kultur- 
och bildningsnämnden 2018 
(KUB 18-544)

Föredragande Sandra Magnusson, 
Cecilia Berglöf och Monica Skantz 
13:15

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat en delårsrapport som innehåller beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 31 juli 2018 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Av nämndens uppsatta mål beräknas ett vara helt uppfyllt vid årets slut och tre delvis uppfyllda.

Den ekonomiska prognosen för 2018 visar ett underskott på – 970 000 kr.

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapporten med prognos 2.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att 1. arbeta för att få en 
budget i balans samt att månatliga ekonomiska uppföljningar sker till nämnden.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att

1. arbeta för att få en budget i balans samt

2. att månatliga ekonomiska uppföljningar sker till nämnden.

 

Beslutsunderlag
 Delårsbokslut 2018 Kultur- och bildningsnämnden (slutlig version)
 Tjänsteskrivelse – Delårsrapport med prognos 2 för kultur- och bildningsnämnden 2018
 §64 KUB-AU Delårsbokslut (prognos 2) kultur- och bildningsnämnden 2018

Sida 4 av 220



Kallelse 2018-08-28

4 – Ombudgetering av hyreskostnad 
förskolan Äppelblomman 
(KUB 18-570)

Föredragande Sandra 
Magnusson/Cecilia Berglöf 13:15

Ärendebeskrivning
Till hösten utökar förskolan sina lokaler i Hidinge – Lanna med anledning av ett ökat barnantal och 
tar över en del av Hidinge fritidshems lokaler. Denna lokal inrymde tidigare förskolan 
Äppelblomman som i och med detta åter öppnar. Detta medför att hyreskostnaden flyttas mellan 
fritidshem och förskola och därmed behöver budgeten korrigeras mellan budgetansvar.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att flytta budget för 5 månaders hyreskostnad vilket motsvarar 68 425 kr från 
ansvar 206 till ansvar 2041.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enigt förslag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgetering av hyreskostnad förskolan Äppelblomman
 §65 KUB-AU Ombudgetering av hyreskostnad förskolan Äppelblomman

Sida 5 av 220



Kallelse 2018-08-28

5 – Uppföljning av internkontroll för 
perioden maj till juli 2018 
(KUB 18-44)

Föredragande Monica Skantz, Jan-
Åke Stolt Karlsson, Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göras kontinuerligt under året. Den andra 
uppföljningen görs i och med prognos 2 i augusti med stickprov på beslutade kontrollområden som 
är att nämndens beslut genomförs/verkställs inte, ökad oro och stress i verksamheterna på grund 
av budgetförutsättningarna 2018, att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola 
enligt lag samt på grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för perioden 
januari till juli 2018.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med att se över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska vara möjlig.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet för så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för perioden 
januari till juli 2018 och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att se över 
kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska vara möjlig.

 

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport uppföljning 2
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018
 §67 KUB-AU Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018
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6 – Svar på motion gällande sexuella 
trakasserier i skolan 
(KUB 17-1216)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning
Skrivelsen är ett svar på Sverigedemokraternas motion som föreslår att kommunen ska flytta SFI- 
verksamheten från Lekebergsskolan 7-9. Motionärerna skriver att skolan ska vara en plats där 
eleverna inte riskerar att utsättas för mobbning, trakasserier eller andra påhopp. SD anför att 
skolan numera inte är trygg plats eftersom SFI finns i lokaler. Det finns ”yngre vuxna män och äldre 
tonåringar med respektlöst beteende på mot det motsatta könets integritet” vilket skapar problem 
för unga flickor. Ett ” flertal polisanmälningar har gjorts gällande sexuella trakasserier” från äldre 
elever under skoltid.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör ta de ”kulturella skillnaderna ”och 
åldersskillnaderna på allvar och flytta SFI från Lekebergsskolan. SD ”vet att våra högstadieflickor” då 
skulle utveckla sin identitet och mognad utan att utsättas för ”äldre pojkars sexuella påhopp”

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. antar förslag till yttrande på motionen,
2. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Motion SD Sexuella trakasserier
 §43 KF Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i 

skolan
 §68 KUB-AU Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Sida 7 av 220



Kallelse 2018-08-28

7 – Huvudmannen utser skolchef 
(KUB 18-739)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen kap 2 § 8a ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet.

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en ny 
funktion hos huvudmannen.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller 
hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, 
och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs 
ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till 
för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst 
ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser för att 
genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen 
genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden utser förvaltningschefen att vara tillika skolchef.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enigt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Huvudmannen utser skolchef
 §69 KUB-AU Huvudmannen utser skolchef
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8 – Markprover vid Lekebergsskolan 
(KUB 18-792)

Föredragande Håkan Söderman 

Ärendebeskrivning

Håkan Söderman (M) föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Rapport - Provtagning samt bedömning av föroreningar av fyllnadsmassor vid 

Lekebergsskolan
 Bilaga 1 Karta med provgropar 180822
 Bilaga 2 Sammanställning analyser 180822
 Bilaga 3 Fältprotokoll.
 Bilaga 4 - provtagningsrapport
 Bilaga 5 Uttagsrapport NV
 Provtagningsresultat av marken runt Lekebergsskolan
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9 – Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 
(KUB 18-740)

Föredragande Anna Windal 14:00

Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i Fjugesta, år 2030 
kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder. 

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits fram för att 
säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så mycket som möjligt för att 
tillgodose behoven av lokaler som grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna 
förstudien visar att en skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket även 
innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2.Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta medel för en 
investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutssats två förtydligas enligt följande: 2.Framställer till 
kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta avsätts i enlighet med de 
av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för en investering i skollokaler i 
Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket även 
innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta avsätts i 
enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för en investering i 
skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9
 §66 KUB-AU Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta

Expedieras till

Kommunstyrelsen
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10 – Föreläggande Lekebergskolans 
mellanstadium, Fjugesta 2:212, Lekebergs 
kommun, dnr 2018:000538 
(KUB 18-331)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
14:30

Ärendebeskrivning

Leko har inkommit med ett svar utifrån nämndens begäran, § 60, 2018-05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter 
med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med LeKo för 
att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler som uppfyller 
gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Beslutsunderlag
 §73 KUB-AU Föreläggande Lekebergskolans mellanstadium, Fjugesta 2:212, Lekebergs 

kommun, dnr 2018:000538
 Svar från Leko angående förelägganden av Lekebergsskolan mellanstadium
 Intyg från elektriska nämnden gällande Lekebergsskolan
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11 – Föreläggande Tulpanens skola, 
Fjugesta 68:2, Lekebergs kommun, dnr 
2018-000537 
(KUB 18-322)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
14:30

Ärendebeskrivning

Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med svar utifrån nämndens begäran, § 61, 2015-
05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter 
med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med LeKo för 
att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler som uppfyller 
gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Beslutsunderlag
 §74 KUB-AU Föreläggande Tulpanens skola, Fjugesta 68:2, Lekebergs kommun, dnr 2018-

000537
 Driftkort Tappvarmvatten för Tulpanens skola (bilaga)
 Svar från Leko angående förelägganden av Tulpanens skola

Expedieras till

LeKo
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12 – Föreläggande om åtgärder avseende 
Hidinge skola (gamla fritidsavdelningen) 
(KUB 18-424)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
14:30

Ärendebeskrivning

Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med svar utifrån nämndens begäran, § 62, 2015-
05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter 
med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med LeKo för 
att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler som uppfyller 
gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Beslutsunderlag
 §75 KUB-AU Föreläggande om åtgärder avseende Hidinge skola (gamla fritidsavdelningen)
 Svar från Leko angående förelägganden av Hidinge skola (gamla fritids)
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13 – Ny chef för IT-förvaltningen 
presenterar sig. 

Föredragande Marcus Cederberg 
15:00

Ärendebeskrivning

Ny chef för It-förvaltningen Marcus Cederberg kommer till nämnden och presenterar sig och sina 
tankar kring det fortsatta samarbetet mellan It och Kultur- och bildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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14 – Rapportering av kränkande behandling 
för perioden april till maj 2018 
(KUB 18-560)

Föredragande Linda Kirrander 

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

För perioden april till och med maj har 1 rapportering inkommit från Mullhyttans skola. Rektor 
bedömer att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. Åtgärder planeras.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden april – maj 2018.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden mars 

till maj 2018

Sida 16 av 220



Kallelse 2018-08-28

15 – Rapportering av kränkande behandling 
för perioden juni 2018 
(KUB 18-611)

Föredragande Linda Kirrander 

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

För perioden juni har 4 rapporteringar inkommit. Två från Tulpanens skola och två från 
Lekebergsskolan 7-9. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden juni 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling för perioden juni 2018
 Borttagen på grund av sekretess
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16 – Kommunens badplatser sommaren 
2018 - lägesrapport 
(KUB 18-776)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz ger en kort rapport gällande kommunens badplatser sommaren 
2018.

Ärendets behandling på arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram ett förslag på 
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen, återrapport sker 
till nämnden i november.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram ett förslag på kort- och 
långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen, återrapport sker till 
nämnden i november.

Beslutsunderlag
 § 77 KUB AU - Information - Lägesrapport kring kommunens badplatser sommaren 2018
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17 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sida 19 av 220



Kallelse 2018-08-28

18 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 KUB 18-686-4 - Redovisning av delegationsbeslut
 KUB 18-38-26 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning Sörgården
 KUB 18-608-3 - Yttrande - Samråd gällande detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 

4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)
 KUB 17-1248-26 - Svar till Skolinspektionen i anmälningsärende gällande en elev vid 

Lekebergsskolan i Lekebergs kommun, dnr 41-2017:8740
 KUB 18-505-15 - Delegationsbeslut - Yttrande till skolinspektionen
 KUB 18-38-8 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 KUB 18-38-9 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning
 KUB 18-38-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning
 KUB 18-38-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning
 KUB 18-38-13 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-38-12 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-38-14 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 KUB 18-38-15 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-38-16 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-38-17 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-38-18 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KUB 18-267-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum 2018
 KUB 18-296-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 18-223-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 18-16-11 - Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Lekebergs 

kommun och Stiftelsen Nattvandrarna
 KUB 18-310-2 - Delegationsbeslut - Ansökan om medlemsbidrag
 KUB 18-132-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 18-262-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 18-145-2 - Delegationsbeslut - Beslut om bidrag till lokala mötesplatser och 

kulturcentrum
 KUB 18-38-19 - Anmälan av delegationsbeslut - visstidsanställning Tulpanen
 KUB 18-38-21 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Tulpanen
 KUB 18-38-22 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Tulpanen
 KUB 18-38-25 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Äventyret
 KUB 18-579-3 - Delegationsbeslut ang särskild skolskjuts
 KUB 18-378-3 - Delegationsbeslut ang särskild skolskjuts

Sida 20 av 220



Kallelse 2018-08-28

 KUB 18-45-7 - Avtalsöverlåtelse mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun gällande 
skolskjuts, dnr 17RS1762

 KUB 18-601-6 - Delegationsbeslut - Avge yttrande och svar till tillsyns- eller 
besvärsmyndighet

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2018-08-28.
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19 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar för kännedom till Kultur- och bildningsnämnden.

Lista på meddelanden
 KUB 18-545-5 - §53 KUB-AU Kränkningsärende
 KUB 17-1278-12.1 - Föranmälan av inspektion - Uppföljningsinspektion av Hidinge Skola, 

2017/064917
 KUB 18-550-1 - Synpunkter och frågor om Lanna badgruva
 KUB 18-638-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Spontanidrottsplatser och 

cykelpumpar
 KUB 18-652-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande bryggor i Sixtorp
 KUB 18-656-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande livbåtar
 KUB 18-661-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande livbåten vid Lanna 

badgruva
 KUB 18-679-1 - Synpunkter på livbåten Lanna badgruva
 KUB 18-682-1 - Synpunkter på tömning av toaletter vid Lekens badplats
 KUB 18-688-1 - Synpunkter med svar på utveckling av Lekens badplats
 KUB 18-690-1 - Synpunkter med svar om toaletter vid Lanna badgruva
 KUB 18-715-1 - Synpunkter på livbåt vid Lekens badplats
 KUB 18-716-1 - Synpunkter på information på hemsidan om kulturskolans verksamhet
 KUB 18-716-2 - Svar på synpunkt om kulturskolan
 KUB 18-722-1 - Synpunkter på BMX-banan
 KUB 18-543-1 - Klagomål - Nedskräpning Lanna Badgruva
 KUB 18-543-2 - Brev till polisen angående Lanna Badgruva
 KUB 18-574-1 - Synpunkt/klagomål - Lanna badgruva
 KUB 18-677-1 - Klagomål - Brister vid Lanna Badgruva
 KUB 18-626-1 - Ansökan - Lek och Lär Minidagis
 KUB 18-762-1 - Inkommen synpunkt gällande skolskjuts
 KUB 18-505-14 - Begäran om komplettering i ärende dnr 41-2018:4329
 KUB 18-423-1 - Kontrollrapport - Cafeterian Lekebergsskolan
 KUB 17-1278-9 - Avslutsbrev gällande inspektion av Lär-Kan, dnr 2018/003241
 KUB 18-538-1 - Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola
 KUB 18-505-2 - Begäran om yttrande - Anmälan om skolsituation för elev på 

Lekebergsskolan i Örebro
 KUB 18-554-1 - Inspektionsrapport Lekebergsskolans Högstadium
 KUB 18-44-14 - §93 KS Uppföljning av intern kontroll för Lekebergs kommun 2017
 KUB 18-44-15 - §95 KS Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 1
 KUB 18-594-1 - Lanna Badgruva - Läget uppdatering
 KUB 18-272-9 - §100 KS Prognosrapport 1, 2018, för Lekebergs kommun
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 KUB 18-349-3 - §101 KS Preliminära ramar för 2019
 KUB 18-596-1 - §116 KS Bidrag till ensamkommande som under asylprocessen fyllt eller 

blivit uppskrivna till 18 år
 KUB 18-467-2 - §34 KF Begäran från kultur- och bildningsnämnden om tilläggsanslag för 

2018
 KUB 18-272-10 - §33 KF Prognosrapport 1, 2018, Lekebergs kommun
 KUB 17-243-12 - §32 KF Svar på motion om Meröppet bibliotek
 KUB 17-496-4 - §31 KF Svar på motion om fritidsbibliotek
 KUB 18-386-2 - Svar på synpunkt gällande regler kring begränsning av musikinstrument i 

Lekebergs kommuns Kulturskola
 KUB 17-1278-10 - Svar till arbetsmiljöverket 2017/064917
 KUB 18-618-1 - Brev - Rädda cirkuskulturen
 KUB 18-618-1.1 - Brev - Rädda cirkuskulturen
 KUB 17-1278-11 - Föranmälan av inspektion - Uppföljningsinspektion av Hidinge Skola, 

2017/064917
 KUB 18-619-1 - Synpunkt - Skötsel av Brogaland
 KUB 18-619-2 - Synpunkt - Underhåll gällande Brogaland och kommunens badplatser
 KUB 18-639-1 - Frågor gällande underhåll av Mullhyttans skola
 KUB 18-640-1 - Klagomål från Kultur- och bildningsförvaltningen gällande långa 

handläggningstider hos IT-förvaltningen
 KUB 17-1278-12 - E-post - Besök från Arbetsmiljöverket för ärende 2017/064917
 KUB 18-55-9 - Beslut - Uppföljning av beslut, dnr 411-2018:5571
 KUB 18-564-1 - Fråga gällande renovering av Mullhyttans skola
 KUB 18-272-8 - Prognosrapport 1-2018 (Kultur- och bildningsnämnd)

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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20 – Protokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom till nämnden.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll KUB-SAM 2018-05-08
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-08-24 11.31.26
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1 Inledning
Kultur- och bildningsförvaltningen har det första halvåret 2018 varit under 
omfattande förändring på grund av att 5 av 12 chefer slutat. En tillfällig 
ledningsorganisation har jobbat intensivt med att hålla i det löpande arbetet i 
verksamheterna både vad gäller ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Parallellt med 
detta har mycket tid ägnats åt följande:

 Rekrytering och introduktion av nyanställda, bl.a. i ledningsorganisationen.
 Implementering av den nya skolskjutsorganisationen samt arbete för att göra 

den kostnadseffektiv.
 Hanterat vikariebehov utifrån korttids sjukfrånvaro i verksamheterna.
 Ansökningar och redovisningar av statliga bidrag.
 Löneöversynsarbete.
 Starten av GDPR-projektet.
 Ombyggnation av biblioteket.
 Badplatserna, där Lanna Badgruva haft ett väldigt högt besökstryck som 

inneburit extraordinära insatser för att säkerställa trygghet och renhållning.

Resultat

Vid en sammanställning av årets kunskapsresultat kan konstateras att åk 3 och åk 6 
uppnår en god eller mycket god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen i grundsärskolans åk 
6 är också god. Slutbetygen i åk 9 har däremot sjunkit jämfört med året innan.

Förskolan har klarat av att ta emot den ökning av barn som varit under våren. Till 
hösten öppnas Äppelblomman för att kunna ta emot de barn som står i kö.

Antalet besökare och utlån av böcker har minskat, vilket beror på ombyggnaden av 
biblioteket som begränsar öppethållande.

Verksamhet

Skolorna redovisar ett väl fungerande arbete vad gäller undervisning och 
utvecklingsarbete. Svårigheter under läsåret har varit bristande kontinuitet inom 
elevhälsan, lärarbyten och chefsbyten.

I förskolan arbetar man med att förtydliga förskolans uppdrag utifrån skolverkets 
förslag till reviderad läroplan, där begreppet undervisning och förskollärarens ansvar 
förtydligas.

Kultur- och fritidsavdelningens sommarlovsprogram har fungerat bra och 
feriepraktiserande dansare bjöd i juni på en dansföreställning på torget i Fjugesta och 
vid Sannabadet. Sommarens varma väder medförde en del utmaningar vid 
kommunens badplatser. Extra städning, tömning av sopor samt parkeringsvärdar vid 
Lanna badgruva blev nödvändiga åtgärder.

Ekonomin 

Prognosen för hela förvaltningen visar på ett underskott men ett intensivt arbete 
pågår för att nå en budget i balans.
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

2015-09-21,§199, Kultur- och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att utreda ett 
framtida behov och organisation 
av Komvux i Lekebergs kommun

Ej verkställt

2016-04-20,§ 51, Kultur- och 
bildningsnämnden 2. ger 
förvaltningschefen i uppdrag att 
i kommunikation med Örebro 
kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för 
elever i högstadieåldrar och i 
vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med 
mångfasetterade behov.

Under beredning

2016-10-25, § 113, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag att ta 
fram ett nytt förslag på 
lokalöverenskommelse samt 
arbeta vidare för att hitta en 
långsiktig lösning för formande 
av familjecentral.

Under beredning

2016-12-06, § 124, Kultur- och 
bildningsnämnden 
2. ger förvaltningen i att utreda 
gällande en familjecentral, vad 
krävs utifrån dagens 
behov/efterfrågan/krav för att 
bedriva en familjecentral och 
vad det skulle kosta.

2016-12-06, § 132, Kultur- och 
bildningsnämnden 3. ger 
förvaltningen i uppgift att 
utreda vilka rutiner och riktlinjer 
som bland annat ska finnas för 
avstängning (förskola)

Under beredning

2017-03-21, § 21, Kultur- och 
bildningsnämnden 
2. återupptar ärendet i samband 
med nämndens budgetarbete 
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Beslut Status Kommentar

inför 2018/2019 för att 
möjliggöra fullföljande av 
åtgärdsplanen

2017-03-21, § 23, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningschefen att utreda 
möjligheterna kring 
MERöppetbibliotek

Under beredning Ingen slutrapport har 
gjorts.

2017-05-17, § 42, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
utreda 1. vilka avtal som inte har 
räknats upp för att få rätt 
budgetförutsättningar

Under beredning

2017-08-30,§57, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i fortsatt uppdrag 
att föra dialog med 
föreningar/civilsamhälle/SON/KS 
gällande drift av fritidsbanken

Under beredning

2017-08-30,§65, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
påbörja omstrukturering av 
SFI/vuxenutbildningen med 
hänsyn taget till förändratbehov 
samt ekonomiska 
förutsättningar.

2017-08-30,§70, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att bereda 
motionen om sexuella 
trakasserier.

Beslutas på nämnden i 
augusti 2018.

2017-11-07,§91, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för att ge 
asylsökande elever rätt till 
gymnasieutbildning utifrån 
skolverkets nya tolkning av 
skollagen

Under beredning

2017-11-07, § 92, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att se över 
reglerna för att möjliggöra inköp 
för lokalproduceradkonst, inte 
bara professionell konst.

Under beredning Ärendet rapporterat på 
nämnd 2018-03-21

Sida 30 av 220



6

Beslut Status Kommentar

2017-11-07,§ 98 Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
besvararemissen (gällande 
Hidinge-Lanna 1:89 m.fl.).,

Svar ej skickat.

2018-05-15, § 37, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att göra 
en utredning kring eventuellt 
förändrad organisation av 
elevhälsan i kommunen och 
återkommer med en redovisning 
av utredningen för nämnden i 
december samt i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till 
beslut § 31 (2018-05-07) ger 
förvaltningen i uppdrag att ta 
fram gemensamma 
bedömningskriterier för barn 
och elever inom förskola och 
skola med behov av särskilt 
stöd.

2018-05-15, § 47, Kultur- och 
bildningsnämnden 1. tar ett 
inriktningsbeslut att samla 
grundskoleverksamheten i 
Fjugesta till nuvarande 
Lekebergsskolan, 2 ger 
förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en långsiktig 
lokalförsörjningsplan för 
förskoleverksamheten i Fjugesta 
samt övriga skolformer, 3 ger 
förvaltningen i uppdrag att se 
över framtida användning av 
Tulpanens skola

Under beredning

2018-05-15, § 52, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
ingå i sydnärkes ungdomsråd 
frånhöstterminen 2018 och att 
utvärdering av medverkan sker 
efter ett läsår, (...), 4.uppdrar till 
förvaltningen att utse en 
kontaktperson från skolan.

Under beredning

2018-05-15, § 55, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att ta fram ett 
förslag angående hur 
rapportering av frånvaro till 
nämnden ska ske

Under beredning
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Beslut Status Kommentar

2018-05-15, § 60, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
tillskriva LEKO med begäran om 
svar kring vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för att de 
påpekanden som framkommit i 
inspektionsrapporten från 
miljöförvaltningen blir 
åtgärdade så att det av Kultur- 
och bildningsnämnden förhyrda 
lokalerna uppfyller gällande 
lagkrav för lokaler avsedda för 
förskola och skola 
(mellanstadiet)

Under beredning

2018-05-15, § 61, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
tillskriva LEKO med begäran om 
svar kring vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för att de 
påpekanden som framkommit i 
inspektionsrapporten från 
miljöförvaltningen blir 
åtgärdade så att det av Kultur- 
och bildningsnämnden förhyrda 
lokalerna uppfyller gällande 
lagkrav för lokaler avsedda för 
förskola och skola (Tulpanens 
skola)

Under beredning

2018-05-15, § 63, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
tillskriva LEKO med begäran om 
svar kring vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för att de 
påpekanden som framkommit i 
inspektionsrapporten från 
miljöförvaltningen blir 
åtgärdade så att det av Kultur- 
och bildningsnämnden förhyrda 
lokalerna uppfyller gällande 
lagkrav för lokaler avsedda för 
förskola och skola (Hidinge 
skola, gamla fritidsavdelningen)

Under beredning
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2.2 Mål
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att utveckla verksamheternas kvalitet 
och likvärdighet och innefattar nationella, kommunala och lokala mål som bearbetas 
och analyseras samt kommuniceras på alla nivåer i organisationen. Målsättningen är 
att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp sina verksamheter, analyserar 
resultaten i förhållande till målen och utifrån det planerar och utvecklar 
verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt.

MER-STYRNING

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Nämndmål uppnås = Alla indikatorer är prognostiserade uppnådda.
 Nämndmål uppnås delvis = Mer än hälften av indikatorerna är uppnådda 

eller delvis uppnådda.
 Nämndmål uppnås ej = Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller 

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

Kommunfullmä
ktiges mål

Nämndmål Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvärd
e

Prognos Målvär
de

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

46% 46%
Öka 
från 
50%

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

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

80% 80%
Öka 
från 
70%

Antalet 
biblioteksbesökare

Lägre än 2017 
pga ombygg-
nationen.

7 566 
st 25 000 st

öka 
från 
35 380 
st

Antalet utlån 8 629 
st 30 000 st

öka 
från 
40 372

Medborgarna ska 
kunna ta del av ett 
levande, kvalitativt 
och varierat kultur- 
och fritidsutbud samt 
ges förutsättningar 
att själva ägna sig åt 
skapande 
verksamhet Utbudet i form av 

variation av aktiviteter 
som erbjuds inom 
kultur- och 
fritidsområdet

30 st 30
öka 
från30 
st

Värde 
medarbetarundersökni
ngen (medel)

4 4 Öka 
från 4

Sjukfrånvaro Utfall jan-maj 
2018 bättre 
varje månad 
än utfall 
motsvarande 
period 2017.

7,37% 7% Minska 
från 7%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

1680 
tkr

-970 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun Nej Ja
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2.2.2 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.

Kommunfullmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Trend Ko
mm
ent
ar

Nuvärd
e

Progno
s

Målvärd
e

Andelen barn som 
känner sig trygga 95% 95% 100%

Andelen elever som 
känner sig trygga 95% 95% 100%

Antalet inrapporterade 
kränkningsärenden 
utifrån Skollag 6 kap, 
10 §

13 35 35

Antalet 
förskoleverksamheter 
som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 
kap

100% 100% 100%

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

Antalet 
skolverksamheter som 
har forum för samråd 
enligt Skollag 4 kap

100% 100% 100%

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

97% 97% öka från 
97%

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

59% 59% öka från 
59%

Andelen elever som tar 
del av kultur i skolan. 100% 100% 100%

Barnen och 
eleverna är en del 
av en god och 
utvecklande 
lärmiljö

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

100% 100% öka från 
10%

Eleverna når 
kunskapsmålen

Lekebergs kommun ger 
barn och unga 
möjligheter att utvecklas 
optimalt utifrån sina 
förutsättningar

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

74,47% 74,47% öka från 
92,2%
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Kommunfullmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Trend Ko
mm
ent
ar

Nuvärd
e

Progno
s

Målvärd
e

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

82,98% 82,98% öka från 
92,2%

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

46% 46% Öka från 
46%

Ungdomar som 
studerar på 
högskola/universitet 3 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning

30% 30% Öka från 
27,7%
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3 Verksamhetsberättelse
Prognos 2: Förskolorna

Från och med den 14 maj så är vi nu tre förskolechefer och det betyder att vi är 
fulltaliga i förskole teamet. Tjänster som under våren har varit vakanta är nu tillsatta 
och vi har en positiv känsla.

Förändringar som har hänt efter prognosrapport 1:

 Barnantalet i Fjugesta är något lägre än vi räknade med, men Hidinge har ett 
högre barnantal än vi räknade med. Skulle antalet fortsätta öka i samma takt 
så kommer vi få placera Hidinge barn i Fjugesta.

 Tyvärr fick vi inget statsbidrag utifrån vår ansökan för att möjliggöra 
minskade barngrupper i Hidinge. Vår ansökan visade på för lågt index 
gällande barngruppsstorlek jämfört med andra sökanden

 Konsekvenser av förändrade nyckeltal skapar stress, oro och funderingar. 
Vilket vi möter upp genom fortsatt kompetensutveckling, 
organisationsförändringar och genom att vi förtydligar förskolans uppdrag. 
När vi förtydligar förskolans uppdrag så tittar vi på vad ska vi göra och vad 
ska vi inte göra i förskolan.

Prognos 2: Lekebergskolan 4-6 inklusive särskolan, Tulpanen F-3 och Hidinge skola 
F-6 

Hidinge skola har varit utan ordinarie rektor under vårterminen 2018. En lärare har 
varit tillförordnad rektor på deltid med stöd från förvaltningschefen och 
rektorskollegor. Skolan har genomgått ett utredningsarbete utifrån en anmälan till 
arbetsmiljöverket rörande fritids. Det har varit ett ganska omfattande arbete totalt 
för skolan. Företagshälsovården har varit med i arbetet och den nya rektorn från och 
med halvårsskifte.

Lekeberg 4-6 och Tulpanen har haft ordinarie rektorer på plats samt en bibehållen 
organisation. Personalläget har varit relativt stabilt och skolutvecklingsfrågor har 
varit i focus och diskuterats.

Personalen på skolorna i Fjugesta har under våren involverats i förslaget om en ny- 
och ombyggnation av Lekebergskolan F-6 och 7-9. Medarbetarenkäten samt 
Miljöförvaltningens tillsyn har gjort oss uppmärksamma på förbättringsområden som 
har diskuterats på arbetsplatsträffar. Vi har under detta läsår ansökt om medel från 
skolverket, dels för att kunna behålla personal som kan vara med och utveckla 
verksamheten samt för pedagoger att kunna delta i kompetensutveckling inom olika 
områden (specialpedagogik, digitalisering mm). Under våren har vi fått beslut från 
Örebro universitet att F-6 skolorna i Lekeberg blir övningsskolor. Det betyder att vi 
tar emot studenter under deras verksamhetsförlagda perioder. Samverkan med 
Örebro universitet innebär också att vi kommer ta del av aktuell skolforskning. Som 
övningsskolor knyter vi tidig kontakt med lärarstudenter och det är en fördel när vi 
behöver rekrytera lärare.

Vår gemensamma elevhälsa har diskuterats. På grund av att flera personer har slutat 
och bytts ut så har kontinuiteten i arbetet påverkats negativt. De 
kommungemensamma nätverken har till största del fortsatt under våren men 
”nätverk ledningsgrupp” har varit i viloläge.
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Målarbete

Kunskaper/Utveckling och lärande. Övergång och samverkan/samverkan med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Beskrivning 

Kunskaper/Utveckling och lärande

Utifrån Nationella prov och betyg uppvisas goda resultat på alla tre skolorna.

Tulpanen: NP åk 3: 90 % måluppfyllelse i svenska (6 elever har inte klarat ett eller två 
delprov vardera). 95 % måluppfyllelse i matematik (3 elever som inte klarat ett 
delprov vardera).

LBS 4-6: Meritvärde för åk 6 är i år 220 poäng. På särskolan har vi två elever i ålder 
för betyg varav en elev läst 5 ämnen enligt grundskolans läroplan. Båda har lyckats 
bra med sina prestationer. Flera elever i grupperna/klasserna har extra anpassningar 
och åtgärdsprogram som är bärande i planering av arbete med kunskaper och 
lärande.

Hidinge skola: Meritvärdet är 212 för åk 6.

Övergång och samverkan/samverkan med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet

Överlämningsarbetet och planeringen inför det nya läsåret genomförs enligt planen. 
Detta gäller alla stadieövergångar och även skola – fritids. Arbetet med samverkan 
förskoleklass och skola har varit ungefär som föregående läsår. Det finns ett 
pågående arbete inom varje verksamhet/arbetslag. På de flesta enheterna har 
fritidspedagogerna varit inne i klasserna och förstärkt utifrån sina kompetenser.

Analys

Kunskaper/utveckling och lärande

Tulpanen: Utifrån förra årets NP identifierades fyra områden som behövde 
förbättras, Att skriva faktatexter, Skriftliga räknemetoder, Mäta area och omkrets 
samt Avrundning. Dettas diskuterades och utifrån det planerades undervisningen 
läsåret 17/18.

LBS 4-6: I år har vi haft två stora klasser i åk 6 med erfarna lärare som haft grupperna 
alla tre åren. Det har gett eleverna arbetsro och lärarna chans att följa elevernas 
lärande på ett bra sätt. När det gäller de nyanlända eleverna behöver vi utveckla och 
förbättra det arbetet både vad gäller det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet 
samt tillgång till stöd och studievägledning. Meritvärdet har ökat något från förra 
året.

Särskolan: Vi har haft en stabil grupp detta läsår. Mycket arbete har varit i 
projektform vilket är lärorikt för våra elever. Den åldersblandade gruppen kan vara 
både en för- och nackdel i detta sammanhang. Uppföljning av extra anpassningar och 
åtgärdsprogram sker kontinuerligt i alla grupper

Övergång och samverkan/samverkan med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet

Fritidspedagogernas arbete i klass har upplevts positivt både av elever och pedagoger 
vilket framkommit i den regelbundna utvärderingen.
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Utveckling och förändring 

Kunskaper/ utveckling och lärande 

Utifrån årets resultat har vi identifierat ett nytt förbättringsområde - att läsa och 
förstå faktatexter. Ett fortsatt arbete med pedagogiska diskussioner och 
uppföljningar kommer därför att prioriteras. Av resultaten på NP och betygen ser vi 
att våra nyanländas undervisning inte varit optimal. SVA- undervisningen behöver 
analyseras och utvecklas vidare. Särskolan står inför en stor förändring när det gäller 
elevantalet och ålderssammansättningen. Vi kommer troligen att utöka gruppen 
rejält som det ser ut nu.

Ledningsgruppen har inte varit fulltalig (tf. förvaltningschef samt tf. rektor) vilket 
medfört att vi inte haft fullt focus på att driva gemensam skolutveckling under denna 
period. Vi har haft focus på att inte tappa några viktiga områden och att förhålla oss 
till de förändringar som sker med bland annat GDPR, koll på ansökningar till 
skolverket mm. Nätverken har dock varit igång och där ser vi att utveckling sker inom 
våra olika områden inom F-6. Vi har arbetat med timplanen inför hösten -18 då det 
dels kommit förändringar för stadieindelning samt att vi haft en timplan med några 
felaktigheter. Vi har arbetat fram en förändring i vår språkundervisning inför hösten -
18. Några lärare har gått utbildning i programmering.

Övergång och samverkan/samverkan med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet 

Vi har under denna period arbetat med de planerade förändringarna.

Prognos 2: Mullhyttans skola, förskoleklass, fritids och den samlade elevhälsan 

Mullhyttans skola är belägen ca 8 km västerut från Fjugesta. Skolan är byggd 1958 
och därefter om- och tillbyggd vid flera tillfällen. I år har skolan firat 60-år med bl.a. 
en dag där eleverna fick planera in roliga aktiviteter. Alla klasserna har även gått en 
historievandring i Mullhyttan. Den planerades och genomfördes i samarbete med 
Hembygdsföreningen där eleverna fick prova på både bak och byk. Inför Öppet hus- 
kvällen hade eleverna i åk 1 och 2, bland mycket annat, tillverkat en miniatyr av 
Mullhyttans by. Mullhyttans hembygdsförening har fått lov att under 
Mullhyttemarken låna miniatyren för att visa upp den.

Mullhyttans skola är en liten enparallellig F-6-skola med fritidshem och natur in på 
knuten. En stor inbjudande skolgård för lek med en spontanidrottsplats. Här leker 
barnen ända upp till och med årskurs 6. Skolan ligger mitt i Mullhyttan och har ca 120 
elever som är fördelade inom två arbetslag, F-3 och 4-6. Fritidspersonalen är fördelad 
inom de två arbetslagen och ett rullande schema möjliggör delaktighet vid de 
pedagogiska mötesplatserna.

I rektorstjänsten på Mullhyttans skola ingår även ett övergripande 
verksamhetsansvar för den samlade elevhälsan i Lekeberg. I den samlade elevhälsan 
ingår skolläkare, psykolog, kurator, två skolsköterskor och specialpedagog.

Process 

I Mullhyttans skola finns i nuläget fyra arbetslagsledare med ansvar för följande 
inriktningar:

 Förstelärare, Formativt lärande/ IKT och schemaansvar
 Likabehandlingsarbete/Elevdemokrati
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 Fritidshemmets delaktighet och planering, Estetiska uttryckssätt
 Pedagogisk dokumentation/Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vi har under året utgått från det i KUB gemensamma, långsiktiga och övergripande 
utvecklingsarbete som startade 2015 och har nu hamnat i ett väl fungerande 
systematiskt kvalitetsarbete där alla är delaktiga.

Normer och värden Åk F- 3 

I arbetslaget anser vi att område Barn- och elevsyn har påverkat vår egen 
undervisning mest, gett det bästa och mest konkreta resultatet. Målet har uppnåtts 
genom att vi har öppnat upp verksamheten mellan de olika grupperna, genom att 
vara flexibla inom och mellan grupperna samt att vi vuxna har blivit ännu mer 
medvetna om vikten av att se alla barn och vuxna och därför arbetat målinriktat med 
just det. Vi har vågat prova!

Vi kommer fortsätta att arbeta ännu mer gruppöverskridande med F-1 och 2-3 samt 
inom hela arbetslaget. Inom följande områden kommer vi fördjupa våra kunskaper: 
TAKK, bildstöd, ICDP och lågaffektivt bemötande. Målsättningen med detta är att F-3 
ska arbeta klass/gruppöverskridande 1 gång/vecka hela höstterminen.

Normer och värden Åk 4-6

Målet Barn- och elevsyn är det mål som har påverkat vår undervisning mest och 
resultat för våra elevers trygghet och lärande. Vi har fått bra handledning och 
uppbackning av vår rektor. Vi har blivit extra målinriktade på detta område genom 
att vi kontinuerligt haft diskussioner och samtal i vårt arbetslag. De andra två målen 
under målområdet normer och värden har också varit aktuella men där har vi inte 
nått lika långt. Processen fortgår.

Vi kommer fortsätta att lägga fokus på varje elev varje lektion, samt arbeta tydligt 
med värdegrunden och se till att trygghetsteamets arbete utvecklas. Arbetslaget 
fortsätter att fokusera på vägledande sampel, till exempel bemötande och guldkorn.

Vi behöver fördjupa oss ännu mer inom vägledande samspel för att på bästa sätt 
bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor. Målsättningen är att förbättra 
relationer, öka tryggheten och öka elevernas måluppfyllelse.

Utveckling och lärande/Kunskaper Åk F-3

Pedagogisk dokumentation, formativt lärande och bedömning är de 
utvecklingsområden som har påverkat vår undervisning mest. Det beror bland annat 
på att vi har använt oss av Skolverkets bedömningsstöd och materialet God 
läsutveckling. Vi har fått upp ögonen för vad som behövs för var och en av eleverna i 
undervisningen. Det har också lett till att elever gått till andra grupper än sin egen för 
att arbeta med olika saker. Åk 3 har genomfört de nationella proven, vilket tagit stor 
del av tiden, hela vårterminen.

Vi fortsätter med Bedömningsstödet och God läsutveckling så att grunden i 
dokumentationen läggs i förskoleklass. Vi behöver arbeta med båda materialen för 
att öka kunskaperna och för att vi ska känna oss trygga. Målet är att ha en tidig 
dokumentation redan i förskoleklass så att vi får en röd tråd genom hela skolan som 
är formativ och där det är lätt att ta över vid klassbyten, ny årskurs och så vidare.

Utveckling och lärande/Kunskaper Åk 4-6

Vårt arbetslag känner att utvecklingsområdena Syn på lärande och kunskaper och 
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Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är det som har påverkat vår undervisning 
och elevernas kunskapsutveckling mest.

Vi anser att vi har lyckats med att skapa bra struktur och tydlighet på våra lektioner. 
Vi tycker även att vi har lyckats med språkutvecklingen genom att använda oss av 
EPA och vårt arbete med begrepp i alla olika ämnen. Alla pedagoger på skolan har 
använt sig av liknande arbetssätt så det har inte varit ovant för eleverna utan en 
trygghet som har gett framgång.

Vi fortsätter att arbeta med EPA och begrepp för att ytterligare öka 
språkutvecklingen samt fortsätter med tydlig struktur i lärandet på våra lektioner. Vi 
behöver även fokusera på att utveckla vårt användande av infomentor som verktyg. 
Att För att arbetet med infomentor ska utvecklas behöver arbetslaget men även hela 
skolan prioritera det målet mer, så hela skolan arbetar lika med detta verktyg. 
Målsättningen är att vi gör lika på hela skolan och att det ska bli tydligt för 
överlämnande mellan lärare, vårdnadshavare och elever.

Elevernas måluppfyllelse

Betygsresultat för åk 6 vårterminen 2018: En liten klass på 11 elever, tre flickor och 
åtta pojkar. En elev har uppnått F i ämnet idrott och hälsa. Övriga elever är godkända 
i alla ämnen, vilket ger en måluppfyllelse på 91 %. Under läsåret 18/19 behöver vi 
arbeta med eleverna i åk 5 och åk 6 för att öka deras motivation för skolarbete.

Elevhälsoarbetet under vt-18

Elevhälsoarbetet har under vårterminen varit mycket haltande. Vi har saknat en 
skolsköterska och kuratorn har varit mycket frånvarande. Vi ser behov av att höja 
kontinuiteten och att träffarna verkligen blir av. Vi önskar att beslut om åtgärder som 
fattats följs upp. Specialpedagogen har prioriterats till andra skolor, vilket har gjort 
att vi inte har fått så mycket handledning som vi har önskat. Extra anpassningar har 
också blivit lidande. Vi behöver se till att alla extra anpassningar skrivs in i elevernas 
IUP.

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtalen har fungerat bra. Vi har haft kontakt med föräldrar via mail, sms 
och telefon vid behov. Vi har haft möten med enskilda familjer vid behov och vi 
startade höstterminen med ett stort föräldramöte för skolans alla vårdnadshavare. 
Även öppet hus kvällen blev en positiv samverkan mellan skola, vårdnadshavare och 
elever. Kommunikation med våra vårdnadshavare har fungerat bra. Vi har inte 
genomfört föräldraenkäten detta läsår, den önskar vi var digital. Önskemål om en 
gemensam för alla skolor.

Prognos 2: Den samlade elevhälsan 

Uppdraget som verksamhetschef för den samlade elevhälsan innebär att fokusera på 
likvärdigheten inom den samlade elevhälsan och mellan verksamheterna i enlighet 
med skolans uppdrag, vilket uttrycks i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, reviderad 2016. Rektor på Mullhyttans skola har del av sin tjänst 
som verksamhetschef för den samlade elevhälsan

Verksamhetschefens sammanfattning av arbetet hittills

Inom gruppen Den samlade elevhälsan, som 2017 bestod av två skolsköterskor, två 
kuratorer och en specialpedagog samt köp av psykolog och skolläkare, startades ett 
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gemensamt arbete ht 2017 med att försöka finna ett nuläge. Vi var överens om att 
försöka lyfta blicken från individnivå till mer arbete på grupp- och organisationsnivå 
samt att försöka arbeta mer med fokus på hälsofrämjande arbete. Här finns fortsatt 
arbete att göra.

Under mitt första år har jag uppfattat att det på ett övergripande plan finns väl 
upprättade rutiner både inom den lokala och den centrala elevhälsan. Samtidigt 
saknas en tydlig bild av förväntningar på mitt uppdrag som verksamhetschef. En 
förklaring kan vara den personalomsättning som varit inom chefsgruppen.

Elevhälsan – en resurs för hälsofrämjande skolutveckling 

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Begreppet 
hälsofrämjande skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att 
hälsoarbetet i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklings-process. Skolan har ett 
ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och 
personliga utveckling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska 
verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt 
lärande.

Fokus i arbetet framåt

Utifrån nulägesbilden av elevhälsan lokalt och centralt tillsammans med ovan 
beskrivna uppdrag har målsättningen varit att försöka styra elevhälsoarbetet mot ett 
likvärdigt, förebyggande och främjande arbete samt mot att bli en angelägenhet för 
hela förskolan och skolan och inte enbart för elevhälsans professioner. För att 
åstadkomma detta har ett nätverksarbete organiserats kring normer och värden och 
vägledande samspel. Ett specialpedagognätverk finns också.

Analys/farhågor

En svårighet har varit att finna kontinuitet i arbetet på grund av en ganska stor 
omsättning på medarbetare inom våra verksamheter, alla nivåer. Det innebär att 
utvecklingsarbetet ibland har fått stanna upp till förmån för utredningar som måste 
prioriteras. En minskning av en kurator medförde en ökad belastning på kvarvarande 
kurator och mindre stöd till verksamheterna. Vilket medfört en ökad belastning på 
individnivå både vad gäller elever och lärare. Avsaknad av specialpedagog i en 
verksamhet har medfört mindre arbete i grupp till stöd för pedagoger och elever och 
i stället gett mer utredningsarbete. Avsaknad av skolsköterska under vårterminen har 
leder till merarbete under hösten. Avsaknad av rektorer inom några verksamheter 
skapade osäkerhet för den samlade elevhälsans kompetenser. Vårterminens 
situation skapad både stress och känsla av omöjligt uppdrag men inför höstterminen 
ser situationen ljusare ut.

Prognos 2: Lekebergsskolan 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning, SFI, administration

Lekbergskolan 7-9: För 7-9 är beräkningen att skolan behöver minska personalen 
med 2,3 årsarbetare för att klara budgeten 2018. Inför hösten kommer vi att 
samverka med åk 4-6 om musiklärare och kurator. Vissa synergieffekter kommer att 
uppstå i samarbetet kring tjänster med SFI/Gym. Till hösten kommer antalet klasser 
att minska från 12 till 11 beroende på att vi ökar elevantalet i klasserna i blivande 
årkurs 7. Det innebär att vi kommer att ha tre klasser i åk 7 till hösten. Detta i sin tur 
gör att vi minskar behovet av lärartjänster. Under våren har vi rekryterat personal 
med olika arbetsmarknadsstöd som resurser till olika elevgrupper, något som vi 
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planerar att fortsätta att göra. Under vårterminen har insatserna för att klara MER-
planen varit av mindre omfattning. Det flesta lärarna har tillsvidareanställning och 
det tar tid att minska bemanningen. En högavlönad legitimerad lärare slutade i 
februari och ersattes av en obehörig lärare med lägre lön. Kuratorn slutade i april och 
har bara delvis ersatts men till hösten kommer vi ha kurator till 80 % på 7-9. Det 
ansträngda ekonomiska läget har kommunicerats med personalen vid ett flertal 
tillfällen och verksamheten genomsyras av kostnadsmedvetenhet.

När det gäller måluppfyllelsen står vi inför stora utmaningarna framförallt när det 
gäller höstens årskurs 9 elever som uppvisar låga resultat och stora behov av särskilt 
stöd. Vi behöver utveckla pedagogiken och organisationen för denna grupp elever. Vi 
fick statsbidrag för lovskola för åk 7 men inget för åk 8 och åk 9 eftersom det ingår i 
skolans uppdrag enligt den nya lagstiftningen. Under försommaren slutade ett antal 
lärare och specialpedagogen. Vi har inte lyckats rekrytera en ny specialpedagog vilket 
är ett problem. De övriga lärartjänsterna är till viss del fyllda men vi behöver fler 
behöriga lärare speciellt i språkämnena. Vi har lärare i varje klassrum inför 
skolstarten men behöver att fortsätta rekryteringsarbetet. 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är relativt god och personalen trivs. Det stora antalet elever i behov av 
särskilt stöd i kombinationen med minskade resurser orsakar oro bland många 
pedagoger. Tillfälliga lösningar och rektorer som lämnat sina tjänster efter kort tid 
har skapat osäkerhet kring det fortsatta ledarskapet. Trots att arbetsmiljön på ett 
generellt plan är god måste den utvecklas. Den administrativa bördan för läraren är 
för stor och vi måste skapa mer utrymme för den pedagogiska gärningen. Ett 
utvecklingsarbete kring detta har startats och kommer att utvecklas. Förstärkningen 
av skolledningen med en bitr. rektor har mottagits på ett mycket positivt sätt och 
borgar för ett uthålligare ledarskap.

Mål/indikatorer

Resultatet har sänkts för åk 9 vt 2018 jämfört med föregående års resultat. 
Förklaringarna till detta är flera och relativt stora variationer mellan årskullarna är 
inte ovanliga. Eleverna i årskurs 9 vt 2017 uppvisade ett synnerligen starkt resultat 
som gjorde att vi kunde mäta oss med de bästa skolorna i landet. Årets resultat är 
lägre men ligger något över snittet för länet. Generellt har vi haft fler elever som har 
studiesvårigheter av många olika slag och det avspeglar sig i studieresultaten. 
Ständiga lärarbyten har påverkat resultaten och ofta påverkas de studiesvaga 
eleverna mest. En av klasserna har haft 22 olika lärare under sina tre år på 
högstadiet. Tillgången på legitimerade lärare på skolan har varit relativt god men när 
det gäller ämnesbehörigheten ligger vi sämre till och det påverkar resultatet negativt. 
Utifrån det kommer vi att organisera om undervisningen på flera sätt med syftet att 
lärarna ska få mer tid med eleverna. Specialpedagogiken behöver utvecklas men för 
tillfället har vi ingen behörig specialpedagog vilket är ett problem men trots det har vi 
ett pågående utvecklingsarbete gällande elever i behov av särskilt stöd. Förbättringar 
av arbetsmiljön kommer att vara ett viktigt fokusområde för skolledningen under de 
kommande åren. Arbetsmiljön kommer att var viktig för att behålla duktiga lärare 
och för framgångsrik rekrytering av ämnesbehöriga pedagoger i lärarbristens 
tidevarv.

Gymnasiet/KAA
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För att klara reduceringen av budget för nyanlända kommer vi att minska personalen 
på Språkintroduktionen (SPRI)med 1,0 årsarbetare från hösten, alltså 0,5-tjänsts 
besparing på helåret-18. Under 2017 hade vi 20 % tjänst kurator på gymnasiet men 
till våren 18 har den tjänsten dragits in av budgetskäl. Samarbetet mellan SPRI och 
Introduktionsprogrammet (IM) har kunnat öka främst beroende på mindre antal 
elever på IM än vanligt. Ett ökat samarbetet till hösten mellan högstadiet och 
gymnasiet till hösten kommer att skapa effektivitetsvinster för bägge 
verksamheterna. På SPRI har elevantalet varit relativt konstant under hela 
vårterminen dock har vi elever som går på SPRI som fått utvisningsbeslut. Fortsatt 
karaktäriseras SPRI av svårigheterna för eleverna att nå målen för att kunnat söka 
nationellt gymnasieprogram. Flera elever har passerat 19 år och några är över 20 år 
vilket innebär att vuxenutbildningen kommer att vara alternativet för de flesta 
eleverna när de nått målen. Sommarens intagning till gymnasieskolorna i Örebro 
visade att endast en av eleverna på SPRI lyckades komma in på nationellt program. Vi 
har sökt och fått vissa statsbidrag beviljade men dessa riktar sig till specifika områden 
och kan inte användas för de löpande kostnaderna. Vi har dock fått statsbidrag för att 
kunna bedriva lovskolor för våra elever på gymnasiet. IM har ett mindre antal elever 
än vanligt men till hösten kommer förmodligen elevantalet öka. Likafullt är kalkylen 
av vi klarar det inom ram för IM:s del trots att IM behöver stötta SPRI. När det gäller 
det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) finns det sedan tidigare inga avsatta medel i 
budget utan KAA har ingått i gymnasieskolans budget. När det gäller IKE för nationellt 
program har vi skrivandes stund ett överskott men det är mycket svårt att förutsätta 
svängningarna i kostnader.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är ansträngd, elevernas dåliga mående i asylprocessen och osäkerheten 
inför framtiden påverkar hela verksamheten negativt. Oklarheterna kring hur nya 
gymnasielagen ska tolkas har sannolikt inte förbättrat elevernas mående. Positivt är 
att gymnasiet kommer att ha tillgång till kurator i höst.

SFI/Vuxenutbildningen

Bidragen från staten har minskat för SFI vilket innebar att vi tog bort 0,75 årsarbetare 
vid årsskiftet trots ett ökat söktryck. Under större delen av våren har kötiden varit 
lång och vi inte har kunnat leva upp till lagens krav när det gäller hur länge en elev 
kan vänta på en utbildningsplats. För att komma tillrätta med kötiden har vi under 
senare delen av våren digitaliserat verksamheten på ett sådant sätt att vi kunnat öka 
elevintaget från ca 40 elever till ca 60. Innebörden av detta är att vi i princip inte 
längre har någon kö och nya elever kan erbjudas utbildning per omgående. Det som 
har möjliggjort detta nytänkande är att i samband med bokslutet 2017 fick vi 
möjlighet att investera i flera Ipads och att vi nyttjar vår lokal på AMI bättre. Vi har 
investerat ca 6000 i år för licenser till en digital lärplattform för SFI, en blygsam 
summa som gett god effekt. En annan viktig förklaring till att vi klarar verksamheten 
är de olika personer med arbetsmarknadsstöd om har rekryteras till SFI och skolan i 
övrigt. På grund av detta har vi klarat att bedriva verksamheten i sommar med 
mycket låga kostnader. När det gäller måluppfyllelsen bör det påpekas att dessa 
personer naturligtvis inte har samma kompetens som legitimerade lärare även om de 
gör ett bra jobb. När det gäller övrig vuxenutbildning som vi upphandlar av andra 
aktörer och det samarbete vi har med våra grannkommuner gällande yrkesvux 
uppvisar vi förnärvarande ett överskott. Förklaringarna till detta är att färre kurser 
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börjar till våren och en fördröjning i faktureringen. Till hösten kommer kostnaderna 
att öka när alltfler elever blir klara med SFI och går vidare till fortsatta studier inom 
vuxenutbildningen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom SFI bedöms som god både för lärare och elever. De extra 
resurspersonerna som tillkommit till verksamheten har i stor utsträckning bidragit till 
detta.

Administrationen:

Den förvaltningsgemensamma administrationen uppvisar ett underskott vilket i sin 
helhet kan härledas till extra personalkostnader för TF-organisationen. Kostnader 
som är tänkta att täckas av medel från icke tillsatta chef-tjänster. Administrationen 
har ännu inte klarat uppdraget från förvaltningens ledningsgrupp att utöka det 
administrativa chefsstödet. Arbetet med detta kommer att fortgå under hösten.

Skolskjutsar:

Skolskjutsverksamheten har fungerat bra under vårterminen men uppvisar ett 
förväntat underskott. Det pågår ett ständigt arbete att försöka effektiviseras 
skolskjutsverksamheten och minska antalet fordon. Planeringen inför hösten är i full 
gång och antalet fordon kommer att kunna minskas, detta kommer att innebära 
effektiveringsvinster.

Flyktingverksamheten i skolan:

Totalt sett har medel för flyktingverksamheten i förskolan, grundskolan, gymnasiet 
och SFI minskat med 2,2 för 2018 jämfört med 2017. I budgeten finns kostnader på 
600 000 upptagna som inte är finansierade, dessa kostnader innefattar 
studiehandledning på modersmål och undervisning i modersmål. Det finns lagkrav på 
att vi ska bedriva sådan verksamhet i skolan. Till viss del kommer vi att med 
effektiviseringar och personal som finansieras via arbetsmarknadsstöd att klara att 
minska kostnader, men här behövs ytterligare arbete med att se över konsekvenser. 
Prognosen pekar mot ett mindre underskott.

Prognos 2: Kultur- och fritid 

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.

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö. 

Samlat utgångsläge för kultur- och fritid

Kultur- och fritidsavdelningen befinner sig fortsatt i en period med många 
utmaningar.

Avdelningschefen avslutade sin anställning sista mars och rekrytering av ny 
avdelningschef beräknas komma igång efter sommaren då den nya 
förvaltningschefen nu är på plats. Avsaknad av ordinarie avdelningschef ger en ökad 
arbetsbelastning på kvarvarande personal. Dessutom är en person i personalgruppen 
långtidssjukskriven, vilket ökar arbetsbelastningen ytterligare.

Utöver detta fortsätter ombyggnationen av biblioteket. Etapp 1 (LEBO/LEKO:s gamla 
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lokaler) stod klar vecka 27. Vecka 32 påbörjades renoveringen av etapp 2 (befintliga 
biblioteket). Under sommaren har bibliotekets möbler samt alla böcker förflyttats till 
den klara etapp 1.

Ombyggnationen av biblioteket är en positiv utveckling för kommunens arbete med 
och för kultur. Dock har personalen ingen särskild avsatt tid för att arbeta med 
ombyggnationen, utan det tar mycket tid från ordinarie arbetsuppgifter och kräver 
stor ansträngning av personalen för att samordna och styra det arbetet på bästa sätt. 
Sammantaget innebär det att avdelningen prioriterar bland ordinarie 
arbetsuppgifter.

Biblioteket 

Planering och genomförande

Indikatorer

Utlån Q2: 8 629 (2017 samma period: 9522)

Besök Q2: 7566 (2017 samma period: 7506)

Under februari packades en stor del av bibliotekets vuxenböcker ned och 
magasinerades. Detta plus att biblioteket har varit trångt med t ex färre sittplatser 
och att det varit stökigt och oljud i samband med ombyggnaden har förstås påverkat 
antalet utlån negativt.

Under slutet av maj och början av juni tog vi inte emot några klassbesök p.g.a. att 
den ansvariga bibliotekarien var sjukskriven. Det påverkade också besöks- och 
utlåningssiffrorna.

Då tjänsten som bibliotekschef (Kultur- och fritidschef) har saknats så har det gått åt 
mer tid för ordinarie bibliotekspersonal att ta ansvar för de större biblioteksfrågorna; 
Arbetet med GDPR och ombyggnationen samt arbetet med inredningen av det 
framtida biblioteket har fortsatt och varit tidskrävande.

Tack vare att vi har haft tre olika vikarier som jobbat har vi klarat att hålla öppet som 
vanligt. Det har dock också inneburit mycket schemaarbete för bibliotekspersonalen.

Från slutet av maj och hela juni har det p.g.a. sjukdom saknats en heltidsanställd och 
det har inte gått att täcka upp för den med vikarie på heltid. Det innebar mycket 
ensamarbete för en bibliotekarie då den andra bibliotekarien hade semester.

Naturskolan

Planering och genomförande: Naturskolan är pausad 2018 för att påbörja ett arbete 
med att ta fram en långsiktig plan och hållbar struktur, likt det utvecklingsarbete som 
sker med KomTek.

Kulturskolan

Planering och genomförande. Arbetet tillsammans med Örebro kommun/Örebro 
kulturskola är inne på det första av tre år, enligt det nya samverkansavtalet.

Uppföljning Samverkan med Örebro Kulturskola löper på som planerat. Fritidsgårdar

Planering och genomförande: I år hade fritidsgårdarna för första gången 
sommaröppet, vilket visade sig vara uppskattat av barnen och ungdomarna. 
Besöksantalet har som förväntat varit lägre än under terminerna, men har varierat 
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mellan några få till nästan lika många som under terminerna. Många ungdomar har 
påtalat det goda i att ha olika dagar på de olika gårdarna, så de kunnat besöka båda 
gårdarna.

Uppföljning: Då terminen och den ordinarie verksamheten startar är en 
verksamhetskonferens inbokad. Konferensen kommer behandla ANDT-arbete; hur vi 
pratar med ungdomarna om ANDT. Den sker i samarbete med Mullhyttans fritidsgård 
och besöks av folkhälsoteamet som redovisar för forskning och statistik.

Sedan slutet på våren har personalstyrkan utökats med en timanställd, vilket har gett 
förbättrade förutsättningar för planerade aktiviteter. Aktivitetsplanen för 
höstterminen är klar.

Kultur, idrott och fritid (generellt)

Sommarlovsprogrammet skickades ut i början av juni och löper på som planerat. 
Programmet erbjuder olika aktiviteter för stora och små. Alla aktiviteter är 
kostnadsfria för barn och unga. Fritidsgårdarna i Fjugesta och Hidinge har öppet två 
dagar i veckan hela sommaren. Detta är möjligt tack vare statsbidrag från 
Socialstyrelsen.

Under våren har Kultur- och fritidsavdelningen administrerat anmälningar till 
sommarens simskola på Sannabadet. Den 18 juni startade simskolan och 141 barn 
var anmälda i de olika grupperna vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 och fortsättning.

Sommaren 2018 års unika varma väder medförde en del utmaningar vid kommunens 
badplatser. Det höga besöksantalet bidrog bland annat till att frekvensen av 
sophämtning inte räckte till ordentligt. Leken och Lanna badgruva har varit mest 
utsatta. Även parkeringsproblematik uppstod på grund av det höga besöksantalet. 
Besökare parkerade sina bilar på privata marker samt längs vägarna vid badplatserna. 
Detta gjorde att länsbussar och eventuella utryckningsfordon inte hade tillräcklig 
framkomlighet.

Många och starka synpunkter från medborgare har inkommit till kommunen via mail 
och telefonsamtal under våren och sommaren. Dessa har bemötts och i vissa fall 
även lett till ett personligt möte mellan tjänstepersoner på kommunen och 
medborgare.

Berörda avdelningar inom kommunen har kopplats in och dialog har även förts med 
externa aktörer som polis, nattvandrare, föreningsliv och länstrafiken.

En rad olika åtgärder har vidtagits under våren, bland annat:

 Ökad frekvens av sophämtning
 Ökad frekvens av städning runt Lanna Badgruva
 Utökad parkeringsyta vid Lanna Badgruva
 Parkeringsvakter Vid Lanna Badgruva
 Väktare (vid ett tillfälle)

Dessa åtgärder innebär en ökad kostnad för badplatserna som är kommunicerad med 
Kultur- och bildningsnämndens ordförande. I höst väntar en utvärdering av 
utmaningarna som finns vid våra badplatser.

Avdelningens uppdrag med offentlig konstnärlig gestaltning fortsätter. Ett nytt 
offentligt konstverk har beställts till kommunen. Konstverket är färdigt och finns på 
gruppboendet Hasselbackens innergård. Konstnär är Gunilla Dovsten. Konstverket 
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invigs i slutet av augusti.

Bidrag till föreningar och studieförbund har till, största delen, betalats ut under 
våren.

I juni bjöds allmänheten på två dansföreställningar, en på Fjugesta torg och en på 
Sannabadet. Det var feriepraktiserande dansare som, via Region Örebro län, besökte 
kommunen.

Skapande skola bidrag för läsår 2018/2019 har erhållits med 221 000 kr.

Konsumentrådgivning

Planering och genomförande: Avtalet med Karlskoga kommun om köp av kvalificerad 
konsumentvägledartjänster löper på.

Uppföljning: Samarbetet fungerar bra.

Samlad analys och lärdomar inom kultur- och fritid

Lekebergs kommun växer vilket ställer krav på ett aktivt, varierat och kvalitativt 
kultur- och fritidsutbud. Utifrån kommunfullmäktiges mål att Lekeberg ska växa och 
utvecklas på ett hållbart sätt kan Kultur och fritid bidra med mycket, bl.a. konst och 
estetik, skapande, folkhälsa, bildning, lärande och attraktivitet.

Ett bra och kvalitativt kultur- och fritidsutbud är av stor vikt för medborgare i en 
kommun. I nuläget finns dock inte förutsättningar att arbeta med utveckling utan 
fokus har lagts på att förvalta kärnverksamheterna.

Sammanfattning och bedömning inom kultur- och fritid

Läget för Kultur- och fritidsavdelningen är mycket ansträngt och stöd från 
förvaltningen är av yttersta vikt. En skyndsam rekrytering av ordinarie avdelningschef 
är angeläget. Biblioteket har förändrade öppettider under hösten som ett resultat av 
pågående ombyggnation och personalbrist. Avdelningens arbete har hittills 
fokuserats på kärnverksamheter och att få dem att fungera under rådande situation. 
Avdelningen arbetar dock framåt efter de förutsättningar som ges.
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4 Ekonomiskrapport
Vid delåret visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
överskott om 1 680 tkr mot budget. För hela året visar dock prognosen på ett 
underskott om 970 tkr mot budget. Orsakerna till det prognostiserade underskottet 
är flera, bland annat ökade kostnader för skolskjutsarna. För hög bemanning i 
grundskolan har också påverkat resultatet negativt.

Ett antal åtgärder har genomförts för att minska underskottet, men de kommer 
troligen ej kunna motsvara hela det prognostiserade underskottet. En översyn av 
scheman och bemanning på de skolor som har ett prognostiserat underskott har 
genomförts. En omplanering av höstens skolskjutsar pågår i skrivande stund.

Gemensam verksamhet

Med ett tilläggsanslag om 2 000 tkr beräknas den gemensamma verksamheten ge ett 
plusresultat om 3 026 tkr vid årets slut, enligt prognosen. Minskade lönekostnader 
med anledning av vakanta chefstjänster under våren har också bidragit till 
överskottet.

Överskottet och tilläggsanslaget skall täcka de ökade kostnaderna inom förskola och 
skola som uppstått med anledning av att det blir fler barn och elever i 
verksamheterna.

Överskott skall även täcka del av underskottet för skolskjutsar.

Förskolan

Förskolan förväntas göra ett underskott om 169 tkr mot budget för år 2018, vilket 
motsvarar 0,3 % av årets budget.

Underskottet kan förklaras med ökade lönekostnaderna för kökstjänster, på grund av 
att man budgeterat för lönebidragsanställningar men ej haft möjlighet att anställa 
personal med lönebidrag.

Avslag på ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper betyder att liggande 
budget helt ska täcka ökade kostnader för öppnandet av Äppelblomman, vilket den 
också beräknas göra med omdisponering av resurser.

Grundskolan

Grundskolan har vid delårsskiftet ett överskott motsvarande 986 tkr. Det är 
Mullhyttans skola, Tulpanen, Lekebergsskolan 4-6 samt den samlade elevhälsan som 
har överskott. Vid årsskiftet visar prognosen ett underskott om 427 tkr mot budget.

Tack vare den riktade förstärkningen till Tulpanens skola räknar man med att hålla 
budgeten i balans för Tulpanens enheter och vid året slut även visa på att överskott 
på 200 tkr. Även Lekebergsskolan 4-6 samt särskolan prognostiserar ett överskott vid 
årsskiftet på 100 tkr. Vakanser inom elevhälsan under första delen av året samt att 
ett nytt avtal med en skolläkare som är billigare än tidigare har bidragit till överskott 
för den samlade elevhälsan på 400 tkr. Till hösten är de vakanta tjänsterna nu 
tillsatta.

En för hög bemanning mot budget på Hidinge skola första halvåret har medfört att 
ett större underskott uppstått. En vakant tjänst har dragits in inför hösten för att 
minska det prognostiserade underskottet. De minskade personalkostnaderna 
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kommer ej kunna eliminera underskottet som förväntas uppgå till 750 tkr.

Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott för undervisningen och 
skolfritidsledare på grund av att effektiviseringskravet i årets budget inte verkställts 
förrän en bit in på terminen. En minskning av personalstyrkan och mer samverkan 
skall minska underskottet men det kommer inte motsvara hela underskottet på 
400 tkr.

Interkommunala ersättningar prognostiserar ett överskridande om 77 tkr mot 
budget, med anledning av fler köp av fritidshemsplatser än budgeterat.

För sommarskola har statsbidrag sökts och beviljats och därmed beräknas den egna 
budgeten på 100 tkr för denna verksamhet inte gå åt.

Skolskjutsar grundskolan

Ett förväntat underskott för skolskjutsarna på totalt 3 000 tkr. I detta belopp ingår en 
effektivisering med 500 tkr. Vid årets början var effektiviseringskravet 1 000 tkr men 
under höstens planering ser det inte ut att kunna genomföras.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har vid delåret ett överskott om 741 tkr mot budget men 
prognostiserar ett underskott om 400 tkr vid årsskiftet, vilket beror på att köp av 
utbildningsplatser beräknas bli dyrare än vad som budgeterats.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ligger vid delåret med ett underskott men förväntas hålla budget.

Kultur- och fritidsavdelningen

Avdelningen beräknar att kunna hålla budgeten för 2018. Vid delåret finns ett 
överskott vilket förväntas försvinna i och med de bidrag (såsom skötselbidrag) som ej 
ännu betalats ut för året. Sjukskrivningar ger också ett litet plus på 
personalkostnader. En osäkerhetsfaktor är kostnader för skötsel av kommunens alla 
badplatser som beräknas bli något dyrare i och med det varma vädret under 
sommaren.
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Ekonomiskt resultat
Kultur- och 
bildningsnämnden Budget Utfall 

180731 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 17 951 8 816 14925 3026

Förskola 53 263 31 207 53432 -169

Grundskola 86 693 49 585 87120 -427

Skolskjutsar grundskolan 6 500 5 936 9500 -3000

Gymnasieskola 27 717 15 427 28117 -400

Vuxenutbildning 866 829 866 0

Kultur- och 
fritidsverksamhet

8 221 3 893 8221 0

Summa 201 211 115 693 202 181 -970

4.1 Investeringar
Nämndens investeringsbudget består i ett anslag för att rusta upp motionsspåret i 
Mullhyttan, ett anslag för att byta ut gamla inventarier i verksamheterna, inventarier 
till nya förskolan i Lanna samt inventarier till det ombyggda biblioteket. Inga 
avvikelser beräknas för året.

Investeringar
Investeringar Budget Utfall 180731 Prognos Avvikelse

Motionsspår 
Mullhyttan

280 0 280 0

Inventarier Kub 1050 -29,5 1050 0

Ny förskola 502 65 502 0

Ombyggnad Bibliotek 1000 0 1000 0

Summa 2 832 35,5 2 832 0
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Tjänsteskrivelse – Delårsrapport med prognos 2 för 
kultur- och bildningsnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat en delårsrapport som innehåller 
beskrivning av verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 juli 2018 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Av nämndens uppsatta mål beräknas ett vara helt uppfyllt vid årets slut och tre delvis 
uppfyllda. 

Den ekonomiska prognosen för 2018 visar ett underskott på – 970 000 kr. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapporten med prognos 2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §64

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§64 - Delårsbokslut (prognos 2) kultur- och bildningsnämnden 
2018 (KUB 18-544)
Ärendebeskrivning

Handlingar kommer till nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Yrkanden

Arbetsutskottet föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningschef att

1. arbeta för att få en budget i balans samt

2. månatliga ekonomiska uppföljningar sker till nämnden.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att

1. arbeta för att få en budget i balans samt

2. månatliga ekonomiska uppföljningar sker till nämnden.
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Ombudgetering av 
hyreskostnad förskolan 

Äppelblomman

4

KUB 18-570
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Tjänsteskrivelse 2018-08-15 1 (1)

Dnr: KUB 18-570

   

Tjänsteskrivelse – ombudgetering av hyreskostnad 
förskolan Äppelblomman

Ärendebeskrivning
Till hösten utökar förskolan sina lokaler i Hidinge – Lanna med anledning av ett ökat 
barnantal och tar över en del av Hidinge fritidshems lokaler. Denna lokal inrymde 
tidigare förskolan Äppelblomman som i och med detta åter öppnar. Detta medför att 
hyreskostnaden flyttas mellan fritidshem och förskola och därmed behöver budgeten 
korrigeras mellan budgetansvar.

1 Bakgrund
Till höstterminen 2017 tog fritidshemmet i Hidinge över förskolan Äppelblommans 
lokaler. Med anledning av det ökade barnantalet till hösten 2018, finns behov att åter 
öppna upp del av tidigare förskolan Äppelblomman. Årshyran för Äppelblommans 
lokaler är 328 440 kr.

2 Slutsats
Ovan nämnda förändringar innebär en omfördelning av hyreskostnaden mellan 
fritidshem och förskola. Budgeten behöver därmed korrigeras mellan dessa 
verksamheter. Hyreskostnaden ska från och med augusti i år delas lika mellan 
fritidshem och Äppelblommans förskola.

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att flytta budget för 5 månaders hyreskostnad vilket motsvarar 68 
425 kr från ansvar 206 till ansvar 2041.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §65

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 3Sida 59 av 220



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§65 - Ombudgetering av hyreskostnad förskolan Äppelblomman 
(KUB 18-570)
Ärendebeskrivning
Till hösten utökar förskolan sina lokaler i Hidinge – Lanna med anledning av ett ökat 
barnantal och tar över en del av Hidinge fritidshems lokaler. Denna lokal inrymde tidigare 
förskolan Äppelblomman som i och med detta åter öppnar. Detta medför att hyreskostnaden 
flyttas mellan fritidshem och förskola och därmed behöver budgeten korrigeras mellan 
budgetansvar.

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att flytta budget för 5 månaders hyreskostnad vilket motsvarar 68 425 kr 
från ansvar 206 till ansvar 2041.

 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgetering av hyreskostnad förskolan Äppelblomman - (KUB 18-570-1)
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
a
n
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4 

   

 

3 

  

 

 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

5 4 

3 

8 

7 6 

2 1 
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Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  3  Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Personal  5  Ökad oro och stress i verksamheterna på 
grund av budgetförutsättningarna 2018. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  6  Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar 
för fristående förskola enligt lag. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

8  På grund av lägre personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

1 7 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politiskt fattade 
beslut. 

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Linda Kirrander 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

En genomgång av politiskt fattade beslut för perioden 2015-2018 har gjorts utifrån uppdrag 
som nämnden gett förvaltningen. Genomgången visar det i några ärenden är klart vem som 
ansvarig samt om uppdrag överlämnats vid uppsägningar. 

  

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Linda Kirrander 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatt uppföljning  Ej påbörjad 2018-12-31  

2.1.2 Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av delegationspunkter. Stickprov - Tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-04-30 Linda Kirrander 

Metod Stickprov - Tillfälle 1  Ej påbörjad 2018-10-31 Linda Kirrander 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av slumpvis utvalda delegationspunkter. 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts för punkt 7 i 
delegationsordningen som gäller "Rätt att ingå avtal 
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser den löpande verksamheten 
hos kultur- och bildningsförvaltningen" samt punkt 8 i 
delegationsordningen "Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola" för perioden 
180101-180423. 

Gällande registrerde avtal för den angivna perioden 
valdes slumpmässigt 

KUB 18-187 (Nyttjanderättsavtal (markupplåtelse) för 
mountainbike-led Lekeberg 1:1), KUB 18-58 
(Konsultavtal gällande Konsulttjänst för utveckling av 
skolskjutsverksamheten Lekeberg kommun) och KUB 
18- 215  (Programvatal för skolteaterproduktion) 

Stickproverna visar att det för två av tre avtal inte 
finns något delegationsbeslut registrerat. 

 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Ej påbörjad 2018-10-31  
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Att förvaltningen går miste om statliga bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Omvärldsbevakning av möjliga bidrag. Sammanställning av 
omvärldsbevakning. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av bidrag att söka. 

Kommentar 

Trots underbemanning är bedömningen att förvaltningen hunnit med att söka de bidrag som 
kunnat sökas från Skolverket. Det är Tomas Andersson som varit den från ledningsgruppen 
som haft extra fokus på bidragsområdet. Här får förvaltningen också bra stöd från 
förvaltningsekonom Sandra Magnusson. Bidrag som sökts och eller återrapporterats: Läxhjälp 
huvudmän, Kvalitetssäkrade åtgärder, Högskolestudier specialpedagog, Introduktionsprogram, 
Lovskola, Elevhälsa, Samordnare nyanlända. 

2.2.2 Att förvaltningen inte återsöker beviljade bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av sökta bidrag. Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Kontroll att beviljade bidrag återsökts/rekvirerats. 

Kommentar 

2018-05-06 genomförde Jan-Åke Stolt Karlsson en kontroll på Skolverkets hemsida att de 
bidrag som kunnat sökas (se övan) hade sökts och beslutats utifrån att korrekta ansökningar 
lämnats in av förvaltningen. 

Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Tomas 
Andersson1 
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2.3 Personal 

2.3.1 Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av personalens hälsa. Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Uppföljning av sjukfrånvaro, medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal och andra personalsamtal som t.ex. 
avgångssamtal. 

Kommentar 

Internkontrollen visar på en positiv trend gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 
jan-maj 2017 (se bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under januari-juni bl.a. med koppling till att chefer/personal 
slutat och/eller till MER-planen -18 och dess mål vs medel. Bedömningen från KUBs LG är att 
läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste månaden i.o.m. att nya tjänster 
tillsatts. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Tillsyn genomförs. Resultat av tillsyn.  Ej påbörjad 2018-10-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Verksamhetsbesök med färdiga kontrollfrågor som 
sammanställs och återförs till verksamheten för ev. 
åtgärd. 

Kommentar 

Tillsyn av Solberga förskolor planeras genomföras 28 aug -18. Som underlag används en 
frågechecklista för att säkerställa att alla lagkrav kontrolleras. Resultatet av tillsynen kommer 
att presenteras i rapport 3. 

2.4.2 Den kommunala biblioteksplanen genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av biblioteksplanens åtgärder. Sammanställning av 
biblioteksplanens åtgärder. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av genomförda åtgärder/insatser. 

 

2.4.3 På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 

läroplanerna. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av måluppfyllelse. Sammanställning och analys -
 Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Resultaten mäts mot uppsatta mål. Tillgänglig statlig 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning i aug -18 inklusive svårighet att följa upp denna risk 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

statistik används som referensunderlag. på ett tillförlitligt sätt. 

Sammanställning av analys -
 Tillfälle 1 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Internkontrollen visar på mindre avvikelser gällande upplevd oro/stress hos viss personal samt att det i finns uppdrag från nämnden där det 
råder oklarhet kring vem som är har uppdraget, exempelvis genom att personer slutat. 

2.6 Åtgärder 

Nya förvaltningschefen kommer under 2:a halvåret 2018: 
1. Undersöka - samt i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder - gällande oro/stress. 
2. Tillsammans med utredningssekreterare utveckla arbetsformerna vad gäller spårbarhet och uppföljning för ännu bättre säkerställa att 
politiskt fattade beslut verkligen genomförts. 
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Tjänsteskrivelse 2018-08-20 1 (2)

Dnr: KUB 18-44

   

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för 
perioden maj till juli 2018

Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göras kontinuerligt under året. Den 
andra uppföljningen görs i och med prognos 2 i augusti med stickprov på beslutade 
kontrollområden som är att nämndens beslut genomförs/verkställs inte, ökad oro 
och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018, att nämnden 
inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag samt på grund av lägre 
personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 
läroplanerna. 

1 Bakgrund
De kontrollmoment som i den interna kontrollplanen ska följas upp för perioden 
januari till och med juli är följande identifierade riskområden: 

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs inte 
2. Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018 
3. Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 
4. På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanen

2. Slutsatser och åtgärder
Internkontrollen visar på följande två mindre avvikelser:
- upplevd oro/stress hos viss personal. 
- i flera fall svårt att i efterhand följa upp om politiskt fattade beslut
genomförts av förvaltningen, på grund av att det kan vara oklart vem som är ansvarig 
och om överlämning skett vid personalbyte. 

Utifrån detta kommer nya förvaltningschefen under 2:a halvåret 2018 att:
      1. Vidare utreda - samt i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder - 
          gällande oro/stress inom förvaltningen.
      2. Tillsammans med utredningssekreterare utveckla arbetsformerna vad
          gäller spårbarhet och uppföljning för att ännu bättre säkerställa att
          politiskt fattade genomförs.

Avslutningsvis kan noteras att internkontrollen bl.a. också konstaterade att
sjukfrånvaron januari-maj i år är lägre, dvs bättre, än motsvarande period i fjol.
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Dnr: KUB 18-44

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna
kontrollplanen för perioden januari till juli 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §67

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Sida 1 av 3Sida 76 av 220



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§67 - Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 
(KUB 18-44)
Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göras kontinuerligt under året. Den andra 
uppföljningen görs i och med prognos 2 i augusti med stickprov på beslutade kontrollområden 
som är att nämndens beslut genomförs/verkställs inte, ökad oro och stress i verksamheterna 
på grund av budgetförutsättningarna 2018, att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för 
fristående förskola enligt lag samt på grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i 
förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
perioden januari till juli 2018.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar på att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att påbörja 
arbetet med att se över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska 
vara möjlig.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
perioden januari till juli 2018 och ger förvaltningschef i uppdrag att påbörja arbetet med att se 
över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska vara möjlig.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 - (KUB 18-44-

17)
 Intern kontrollrapport uppföljning 2 - (KUB 18-44-16)

Sida 3 av 3Sida 78 av 220



Svar på motion gällande 
sexuella trakasserier i skolan

6

KUB 17-1216
   

Sida 79 av 220



Sida 80 av 220



Protokoll 2017-06-12

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-19:30 Hidinge skola  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Kent 
Runesson (C)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)
Marita Johansson (MP)  ersätter Pia Frohman (MP)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Mikael Bergdahl (S)
Maria Larsson (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf Lars-Gunnar Forberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-06-12

Datum för överklagan 2017-06-16 till och med 2017-07-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur

§43 - Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i 
skolan (KS 17-364)
Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna där förslaget är att Lekebergs kommun inte 
ska bedriva verksamhet i lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort 
spann.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar att motionen ska överlämnas till kultur- och bildningsnämnden 
istället för till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta förslag till beslut med Håkan Södermans 
(M) ändringsyrkande, att motionen ska överlämnas till kultur- och bildningsnämnden istället 
för till kommunstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslag till beslut 
med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-1)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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Dnr: KUB 17-1216

   

Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella 
trakasserier i skolan

Ärendebeskrivning
Skrivelsen är ett svar på Sverigedemokraternas motion som föreslår att kommunen 
ska flytta SFI- verksamheten från Lekebergsskolan 7-9. Motionärerna skriver att 
skolan ska vara en plats där eleverna inte riskerar att utsättas för mobbning, 
trakasserier eller andra påhopp. SD anför att skolan numera inte är trygg plats 
eftersom SFI finns i lokaler. Det finns ”yngre vuxna män och äldre tonåringar med 
respektlöst beteende på mot det motsatta könets integritet” vilket skapar problem 
för unga flickor. Ett ” flertal polisanmälningar har gjorts gällande sexuella 
trakasserier” från äldre elever under skoltid.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör ta de ”kulturella skillnaderna ”och 
åldersskillnaderna på allvar och flytta SFI från Lekebergsskolan. SD ”vet att våra 
högstadieflickor” då skulle utveckla sin identitet och mognad utan att utsättas för 
”äldre pojkars sexuella påhopp”

1 Bakgrund
Om elever skulle bli utsatta för sexuella trakasserierna är det naturligtvis helt 
förkastligt och vid misstanke om detta görs alltid en polisanmälan av skolan. 
Motionärerna hänvisar till att flera polisanmälningar gällande sexuella trakasserier 
har gjorts av skolan vilket inte stämmer. Det har påpekats för företrädare för 
Sverigedemokraterna. Sant är att en anmäla har gjorts och den gjordes i november 
2016, Två flickor på högstadiet upplevde sig sexuellt kränkta av en elev från SFI. 
Eleven stängdes av från SFI på Lekebergsskolan men har senare återupptagit sina 
studier men i SFI – gruppen inom AMI:s lokaler.  Polisen gjorde en utredning men 
brott kunde inte styrkas och inget åtal väcktes mot eleven.

SFI-undervisningen på Lekebergsskolan bedrivs måndag – torsdag i två grupper per 
dag, förmiddag och eftermiddag, med ca 15-17 elever i varje grupp. Det är främst i 
skolans cafeteria som möten mellan personal, högstadieelever och SFI-eleverna 
uppstår.

2 Analys
Vi har inte upplevt att SFI-eleverna har ett ”respektlöst beteende på mot det 
motsatta könets integritet” snarare är upplevelsen att SFI-eleverna bidrar till en 
respektfull atmosfär på skolan. Ofta efterfrågas flera vuxna i skolan och ur det 
perspektivet är SFI en tillgång för Lekebergsskolan, några ”äldre tonåringar” finns inte 
på SFI. 
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Dnr: KUB 17-1216

Lekebergsskolan har få elever med utländsk bakgrund vilket är en brist med tanke på 
läroplanens skrivningar om värdet med kulturell mångfald. I läroplanen för 
grundskolan finns följande stipulerat: 

 Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.

 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”

 ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan 
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

 ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”

Att SFI-eleverna finns i vår lokalerna ger högstadieeleverna möjligheter att möta 
människor med annan kulturell bakgrund vilket bidrar till att motverka 
främlingsfientlighet och intolerans. För SFI-eleverna ges goda möjligheter att prata 
svenska med personal och elever vilket bidrar positivt till språkutvecklingen. Flera av 
SFI-eleverna har praktiserat på högstadiet och några f.d. SFI-elever jobbar på 
högstadiet. 

3 Slutsats
Vår slutsats är att SFI är ett positivt inslag på Lekebergsskolan och polisanmälan från 
2016 bör inte tas som intäkt för att eleverna på SFI har ett ” respektlöst beteende på 
mot det omsatta könets integritet”.  Eleverna på SFI är inte ett hot mot tryggheten på 
Lekebergsskolan.  Vi bejakar de ”kulturella skillnaderna” och menar att skillnaderna är en 
resurs för skolan ur ett pedagogiskt- och mångfaldsperspektiv. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar förslag till yttrande på motionen, 
1. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Tomas Andersson
Förvaltningschef Rektor
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Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande 
motion om sexuella trakasserier i skolan
Sverigedemokraterna lämnade 2017-05-15 in en motion om ”Sexuella trakasserier i 
skolan”. I motionen föreslås att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i 
samma lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann. Man 
föreslår att SFI-verksamheten flyttas från Lekebergsskolan mot bakgrund att flickor i 
Lekebergs högstadium blivit utsatta för sexuella trakasserier av äldre pojkar och att 
skolan numera inte är en trygg plats. 

Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-12 motionen till kultur- och 
bildningsnämnden för beredning.

Kultur- och bildningsnämnden håller med motionärerna om att skolan ska vara en 
plats där elever inte riskerar att utsättas för mobbning eller trakasserier. Att elever 
blir utsatta för sexuella trakasserier är oacceptabelt. Vid misstanke om sexuella 
trakasserier görs alltid en polisanmälan av skolan. 

Lekebergsskolan har få elever med utländsk bakgrund vilket är en brist med tanke på 
läroplanens skrivningar om värdet med kulturell mångfald. Att SFI-eleverna finns i 
Lekebergsskolans lokaler ger högstadieeleverna möjlighet att möta människor med 
annan kulturell bakgrund vilket bidrar till att motverka främlingsfientlighet och 
intolerans. Upplevelsen är att SFI-eleverna bidrar till en respektfull atmosfär och inte 
är ett hot mot tryggheten på Lekebergsskolan. Istället bör de ”kulturella skillnaderna” 
bejakas och skillnaderna bör ses som en resurs för skolan både ur ett pedagogiskt- 
och mångfaldsperspektiv. 

I planeringen av nya Lekebergsskolan finns ingen annan avsikt än att eleverna ska 
organiseras lokalmässigt utifrån ålder men då utifrån pedagogiska och 
organisatoriska skäl.

Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §68

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§68 - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan (KUB 
17-1216)
Ärendebeskrivning
Skrivelsen är ett svar på Sverigedemokraternas motion som föreslår att kommunen ska flytta 
SFI- verksamheten från Lekebergsskolan 7-9. Motionärerna skriver att skolan ska vara en 
plats där eleverna inte riskerar att utsättas för mobbning, trakasserier eller andra påhopp. SD 
anför att skolan numera inte är trygg plats eftersom SFI finns i lokaler. Det finns ”yngre 
vuxna män och äldre tonåringar med respektlöst beteende på mot det motsatta könets 
integritet” vilket skapar problem för unga flickor. Ett ” flertal polisanmälningar har gjorts 
gällande sexuella trakasserier” från äldre elever under skoltid.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör ta de ”kulturella skillnaderna ”och 
åldersskillnaderna på allvar och flytta SFI från Lekebergsskolan. SD ”vet att våra 
högstadieflickor” då skulle utveckla sin identitet och mognad utan att utsättas för ”äldre 
pojkars sexuella påhopp”

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar förslag till yttrande på motionen, 
1. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Motion SD Sexuella trakasserier - (KUB 17-1216-1)
 §43 KF Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-2)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-3)
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i 

skolan - (KUB 17-1216-4)
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Tjänsteskrivelse – Huvudmannen utser skolchef

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen kap 2 § 8a ska huvudmannen utse en skolchef 
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas 
en ny funktion hos huvudmannen.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för 
delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. 
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från 
förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana 
föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till 
exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I 
uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det 
systematiska kvalitetsarbetet.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav 
ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens 
befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att 
informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om 
att det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. 
Men ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt 
gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

1 Bakgrund
Lagändringen trädde ikraft 2018-07-01 och beskrivs närmare i proposition 
2017:18:182 Samling för skolan.

2 Analys
Inom Kultur- och bildningsförvaltningen faller det sig naturligt att förvaltningschefen 
blir tillika skolchef eftersom det redan idag ligger på förvaltningschefen att ansvara 
för de skolformer som finns inom Lekebergs kommun; förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidshem.  
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3 Slutsats
Kultur- och bildningsförvaltningen i Lekebergs kommun ska, utifrån ny bestämmelse i 
skollagen kap 2 § 8a, utse en skolchef som har den formella rollen att biträda 
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden utser förvaltningschefen att vara tillika skolchef.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef/Handläggare
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §69

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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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 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§69 - Huvudmannen utser skolchef (KUB 18-739)
Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen kap 2 § 8a ska huvudmannen utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en ny 
funktion hos huvudmannen.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen 
gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild 
utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) 
och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen 
försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter 
inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, 
som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med 
resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom 
skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på 
huvudmannen.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden utser förvaltningschefen att vara tillika skolchef.

 
Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Huvudmannen utser skolchef - (KUB 18-739-1)

Sida 3 av 4Sida 96 av 220



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

Sida 4 av 4Sida 97 av 220



Markprover vid 
Lekebergsskolan

8

KUB 18-792
   

Sida 98 av 220



  

  

UTKAST 

 

 

 

 

 

 

  

2018-08-27  

 

 

 

 

KOMPLETTERANDE ÖVERSIKTLIG MARKPROVTAGNING 
PROVTAGNING SAMT BEDÖMNING AV 
FÖRORENINGSINNEHÅLL AV 
FYLLNADSMASSOR, FJUGESTA 2:212,  
LEKEBERGS KOMMUN 

Sida 99 av 220



 
 

 

 

 

KOMPLETTERANDE ÖVERSIKTLIG 
MARKPROVTAGNING 

PROVTAGNING SAMT BEDÖMNING AV 
FÖRORENINGSINNEHÅLL AV FYLLNADSMASSOR, 
Fjugesta 2:212,  Lekebergs kommun 
 

KUND 

NA Bygg AB 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 
Box 8094 
WSP Sverige AB 
700 08  Örebro 
Besök: Krontorpsgatan 1 
Tel: +46 10 7225000 
  
wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Anders Alm, beställare                        anders.alm@nabygg.se 

Anders Stenqvist, uppdragsansvarig WSP   anders.stenqvist@wsp.com 

 

 

 
  

UPPDRAGSNAMN 
MMU Lekebergsskolan 

UPPDRAGSNUMMER 
10269320 

FÖRFATTARE 
Anders Stenqvist 

DATUM 
2018-08-20 

ÄNDRINGSDATUM 
 
 
Granskad av 
     
 
Godkänd av 
     

Sida 100 av 220



 
 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 4 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 4 

3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH ANALYSER 5 

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH ANALYSER 
AV MATERIALET 5 

5 BEDÖMNINGSGRUNDER 5 

6 RESULTAT 5 

7 BEDÖMNING 6 
7.1 FÖRORENINGSSITUATION 6 
7.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 6 
7.3 REPRESENTATIVA HALTER 6 

7.3.1 RISK FÖR MÄNNISKA 8 
7.3.2 RISK FÖR MILJÖN 8 

8 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSBEHOV 8 

9 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER 9 

 

Bilagor 
1. Översiktskarta med utförda provpunkter I jord 

2. Sammanställning analyser  

3. Fältprotokoll 

4. Analysprotokoll 

5. Uttagsrapport Naturvårdsverkets beräkningsverktyg  

 

 
  

Sida 101 av 220



 
 

 

1 INLEDNING 
NA Bygg (beställaren) har för avsikt att låta utföra markarbeten inför utbyggnad av 
skola inom fastigheten Fjugesta 2:212 i Lekebergs kommun.  

WSP har fått i uppdrag av beställaren att utföra kompletterande provtagning av 
jordlager där fyllning med misstänkt föroreningsförekomst förekommer.  
I uppdraget ingår sammanställning och utvärdering av analysresultaten samt 
rekommendera vidare åtgärder.   

2 OMRÅDESBESKRIVNING 
Fastigheten Fjugesta 2:212 är belägen centralt i Fjugesta, se Figur 2.1. 

 
Figur 2.1. Geografiskt läge för undersökningsområdet inom fastigheten Fjugesta 2:212 samt 
undersökningsområdet i svart cirkel.  Bildkälla: https://www.google.se/maps/  

Fastigheten nyttjas som skolområde. Människor vistas företrädelsevis på dagtid 
inom området. Inom fastigheten finns i dagsläget inga odlingar eller utvinning av 
dricksvatten. Framtida förändring av markanvändningen omfattar utbyggnation av 
skilbyggnad samt skolgård. Undersökningsområdet bedöms klassas som Känslig 
Markanvändning (KM)1 i enlighet med Naturvårdsverkets terminologi.  

Fastigheten ligger inom planlagt område. På grannfastigheterna finns i huvudsak 
bostäder, handel och industri.  

Området kring fastigheten är plant. I området består de naturliga jordlagren, enligt 
SGU:s hemsida2, av isälvssediment. I fastighetens västra del och i närhet av 
undersökningsområdet, överlagras isälvssedimenten av svallsediment och grus.  

Fastigheten och området i övrigt försörjs med kommunalt vatten. Inga enskilda 
brunnar för dricksvattenuttag finns i närheten.  

  

                                                   
1 Naturvårdsverket, tabell juni 2016. 
2 SGU Kartvisare, Jordarter 1:50K, http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-50-tusen-sv.html. 
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3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH 
ANALYSER  

WSP utförde 2018-05-15 översiktlig provtagning av mark3 genom provgrops-
grävning med grävmaskin. Provtagning utfördes i 5 provpunkter (Grop 1-5). 
Provpunkternas placering redovisas i Bilaga 1. Resultaten visade på förhöjda halter 
av arsenik och nickel, relativt Naturvårdsverkets generella riktvärden avseende 
KM4.  

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH 
ANALYSER AV MATERIALET 

WSP har vid fältbesök 2018-06-27 utfört provtagning av mark genom 
provgropsgrävning med grävmaskin. Grävmaskinen tillhandahölls av beställaren. 
Provtagning har skett i 10 provpunkter. Provpunkternas placering redovisas i Bilaga 
1. 

Provtagning utfördes på fyllnadsmaterial samt underlagrande naturlig jord. Analys 
utfördes på samlingsprov bestående av prover från fyllningen från respektive 
provgropar. Övriga prov har sparats.  

Analyser på det fasta materialet har utförts med avseende på metaller och PAH. En 
kompletterande analysomgång med avseende på metaller har utförts efter 
utvärdering av de första resultaten. Samtliga analyser har utförts av Synlab AB som 
är ackrediterade för samtliga analyser.  

5 BEDÖMNINGSGRUNDER 
Analysresultaten från det fasta materialet har jämförts med Naturvårdsverkets 
nivåer för mindre än ringa risk5 som tagits fram för att ange riktlinjer för 
återanvändning av avfall i anläggningsändamål. Även Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark6 har använts. Områdets planerade markanvändning 
motsvaras av riktvärden avseende KM, varför dessa används vid utvärderingen av 
uppmätta halter.  

6 RESULTAT 
Resultaten från provgropsgrävningen visar att jordlagren består av 0,5-1,5 meter 
mäktig fyllnadsjord. Fyllningen innehåller grus, sten och sand. I enskilda provgropar 
innehåller fyllningen skrot, tegel, trä och glas. Resultaten från tidigare 
undersökning7 samt nu utförda analyser på fast material redovisas i Bilaga 2. 
Fältnoteringar redovisas som Bilaga 3. Analysprotokoll redovisas som Bilaga 4. 

                                                   
3 Provtagning samt bedömning av föroreningsinnehåll av fyllnadsmassor, 
Fjugesta 2:212, Uppdragsnummer 10269320, WSP Sverige AB, 2018-06-08 
4 Naturvårdsverket, tabell juni 2016. 
5 Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 
2010:1.  
6 Naturvårdsverket, tabell juni 2016. 
7 Provtagning samt bedömning av föroreningsinnehåll av fyllnadsmassor, 
Fjugesta 2:212, Uppdragsnummer 10269320, WSP Sverige AB, 2018-06-08 
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Bilaga 2 visar att i 21 av 24 prov överskrids Naturvårdsverkets nivåer för mindre än 
ringa risk (MRR) samt riktvärdet för KM avseende arsenik. I 2 av 24 prov 
tangeras/överskrids riktvärdet för MKM avseende arsenik. 

I 1 av 24 prov överskrids riktvärdet för KM med avseende på bly, koppar, nickel och 
PAH-H. 

Riktvärden för MRR överskrids i 20 av 24 prov map kadmium. Enskilda prov 
överskrider även MRR map bly, nickel, koppar, zink och PAH-H.  

7 BEDÖMNING 

7.1 FÖRORENINGSSITUATION 
Genomförda kontroller i fält visar att fyllningens mäktighet varierar mellan 1-1,5 
meter och bedömdes okulärt bestå av sand och grus med ställvisa inslag av 
metallfragment. Uppmätta halter av arsenik är generellt höga, relativt riktvärden för 
KM, inom större delen av undersökningsområdet. Ställvis har även halter av bly, 
nickel och PAH-H uppmätts överskridande KM. Detta innebär enligt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden att uppmätta halter bedöms vara 
förknippade med betydande hälso- och miljörisker.  

Föroreningen i mark är ej avgränsad i plan och djupled. I djupled indikerar 
analysresultaten att endast fyllningen ovanpå leran är förorenad i halter 
överskridande KM.  

7.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 
En förenklad riskbedömning för den framtida exponeringssituationen inom 
undersökningsområdet kan göras genom att jämföra uppmätta halter med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 

Efter den planerade exploateringen av området kommer barn och vuxna helt eller 
delvis att vistas på området under skoltid. Odling av växter för prydnadsändamål 
antas vara aktuell. Människor (framförallt barn) kan exponeras för föroreningar 
genom intag av jord samt inandning av damm. I dagsläget sker inget uttag av 
dricksvatten inom fastigheten. Odling av grödor såsom grönsaker och bärbuskar för 
livsmedelsändamål är i dagsläget ej aktuellt och sannolikt ej heller i framtiden. Intag 
av egenodlade grödor är därför ej en aktuell exponeringsväg. 

Inom undersökningsområdet antas det att människor kommer att röra sig fritt inom 
de delar av området som ej är bebyggda. Människor kommer därmed att 
exponeras för de påträffade föroreningarna i marken mer eller mindre regelbundet. 
Både förorenade och icke-förorenade markområden inom undersökningsområdet 
kommer att beträdas.  

7.3 REPRESENTATIVA HALTER 
För att beskriva långtidsrisker för människor och miljö är t ex medelhalter och 90%-
il-halter mer representativa än maxhalter. Orsaken är att människor, eller 
populationer av andra organismer, inte befinner sig på exakt samma punkt 365 
dagar om året, utan i längden snarare exponeras av genomsnittliga halter inom 
området. Under vintertid antas exponeringen av ytliga föroreningar begränsas 
ytterligare. 90% il halten beskriver jämförelsevis ett mera konservativt scenario än 
medelhalten. 
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I Tabell 7.1 presenteras ett utdrag från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för 
generella riktvärden för förorenad mark vid känslig markanvändning. I denna tabell 
kan utläsas vad som är styrande för riktvärdet för de metaller som påträffats i jord-
lager i maxhalter över KM. De gråmarkerade cellerna visar vilken faktor som är 
styrande för riktvärdet. Naturvårdsverkets beräkningsverktyg har exponeringsvägen 
”intag via dricksvatten” ej medräknats då området i framtiden förutsätts komma att 
försörjas med kommunalt dricksvatten.   

Tabell 7.1. Naturvårdsverkets delriktvärden för ett urval av parametrar. 

Ämne Envägskoncentrationer    

 
Intag av 

jord 

Hud-
kontakt 

jord/damm 

Inandning 
damm 

Inandning 
ånga 

Intag av 
dricksvatt

en 

Intag av 
växter 

Ojusterat 
hälsorisk-

baserat 
riktvärde 

Justeringar 
Exponering 
andra källor 

Hälsoris
k- 

baserat 
riktvärde 

Arsenik 4,8 33 360 ej aktuell ej aktuell ej aktuell 4,1 4,1 4,1 

Bly 88 3200 5300 ej aktuell ej aktuell ej aktuell 84 84 84 

Kobolt 88 3200 2700 ej aktuell ej aktuell ej aktuell 83 83 83 

Nickel 750 27000 670 ej aktuell ej aktuell ej aktuell 350 350 350 

PAH-H 6,6 11 32 820 ej aktuell ej aktuell 3,6 3,6 3,6 

 

 

 

         

Ämne 

Skydd 
av 

mark-
miljö 

Spridning 
Skydd mot 

fri fas 

Skydd av 
grund-
vatten 

Skydd av 
ytvatten 

Riktvärde 
hälsa, 
miljö, 

spridning 

Bakgrunds
- halt 

Avrundat 
Riktvärde KM 

  

Arsenik 20 ej aktuell 22 360 4,1 10 10   

Bly 200 ej aktuell 130 3600 84 20 80   

Kobolt 20 ej aktuell 22 240 20 10 20   

Nickel 70 ej aktuell 43 1200 43 25 40   

PAH-H 2,5 50 5,3 150 2,5 
Data 

saknas 
2,5   

 
Som kan utläsas av Tabell 7.1 styrs riktvärden för arsenik inom aktuellt 
undersöknings-område av ett hälsoriskbaserat riktvärde (intag av jord) som 
justerats ned p.g.a. hänsyn till exponering från andra källor. Riktvärdet för bly styrs 
av ett hälsoriskbaserat riktvärde (intag av jord) som justerats ned p.g.a. hänsyn till 
exponering från andra källor. Riktvärdet för nickel styrs av skydd av grundvatten. 
Riktvärden för kobolt och PAH-H styrs av skydd av markmiljön.  

I Tabell 7.2 nedan redovisas max- och min-halter samt beräknade medel- och 
90%- il-halter, för metaller vars enskilda maxhalter överskrider de generella 
riktvärdena för KM. De beräknade, och för riskbedömningen, tillämpade 
delriktvärdena enligt Naturvårdsverkets beräkningsverktyg8 redovisas som 
uttagsrapport Bilaga 5. Gentemot Naturvårdsverkets generella scenario för KM 
beaktas ej exponeringsvägarna; ” intag av dricksvatten samt intag av egenodlade 
grönsaker och bär”. I Bilaga 5 framgår de justeringar som utförts.  

                                                   
8 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-
mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/ nedladdat 2018-08-27. 
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Tabell 7.2. Statistisk sammanställning av analysresultat för 24 jordprover. Halterna 
jämförs med Naturvårdsverkets delriktvärden samt beräknade riktvärden för känslig 
markanvändning (KM).  

Parameter 

Hälsorisk- 
baserat 

riktvärde 

Skydd av 
mark-
miljö 

Avrundat 
Riktvärde 

KM 
Medel* 90%-ilen* Max 

Arsenik 4,1 20 10 18 
 

26 
 

32 
 Kobolt 83 20 20 8 13 16 

Bly 84 200 80 18 22 60 
Nickel 350 43 40 25 40 45 
PAH-H 3,6 2,5 2,5 0,2 0,8 1,8 

* Vid beräkning av 90%-ilvärden för ämnen med minvärde under laboratoriets 
rapporteringsgräns har rapporteringsgränsen använts i beräkningen.  
**Baserat på 24 prover.  
 

Enskilda max-halter av arsenik, bly, kobolt, nickel och PAH-H överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Beräknade medel och 90%-il-
värden för arsenik överskrider KM. Övriga medel och 90-il-halter underskrider 
riktvärden för KM.  

7.3.1 RISK FÖR MÄNNISKA  
I ytlig fyllning (0-0,5 m u my) samt ställvis även djupare liggande fyllning, har 
arsenik påträffats i förhöjda halter, relativt riktvärdet för KM, inom hela 
undersökningsområdet. Arsenikhalterna bedöms på lång sikt vara förknippade med 
betydande risk för människa.  

Beräknade medel- och 90-%il halter av övriga metaller underskrider med god 
marginal de riktvärdena och bedöms därför inte medföra betydande hälsorisker.    

7.3.2 RISK FÖR MILJÖN 
Jord 

De undersökta jordlagren består av fyllnadsmassor med inslag av avfall, grus och 
sand. Fyllnadsmassorna innehåller sannolikt inte tillräckligt med ljus eller 
näringsämnen för väl fungerande ekologiska funktioner. Efter planerad exploatering 
kommer förutsättningar för ekologiska funktioner förbättras genom påförsel av 
matjord och planteringar etc.  

Beräknade medel- och 90 %il halter av arsenik, bly, PAH-H underskrider 
miljöriskbaserade riktvärden med god marginal. Halterna bedöms 
sammanfattningsvis därför inte utgöra någon betydande risk för markmiljön.  

8 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSBEHOV  
Sammanfattningsvis bedöms de ytliga (0-0,5 m u my) förorenade jordlagren, 
innehållande arsenik, inom undersökningsområdet i framtiden kunna utgöra risk för 
människa. Orsaken är framförallt att barn kan exponeras för dessa föroreningar 
genom intag av jord.  

Fyllning, kan utgöra ett problem utifrån byggnadstekniska krav med anledning av 
dess innehåll av blandat byggavfall och trä.  
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9 BEDÖMNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

Sammanfattningsvis bedöms ytlig fyllnads-jord inom undersökningsområdet, i 
enlighet med Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell, kunna vara förknippade 
med risk för människors hälsa och miljön, på grund av uppmätta arsenikhalter. 
Hälsoriskerna begränsas till exponering genom intag av jord. Miljöriskerna 
begränsas av skydd av markmiljön.  

Hälsorisker förknippade med uppmätta arsenikhalter föreslås minimeras så långt 
möjligt genom skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder kan bortschaktning av förorenad 
fyllning samt övertäckning med asfalt eller täckning med bärlager/matjord med 
tillräcklig mäktighet.  

De förorenade jordlagren är ej avgränsade i plan och djup. Åtgärder föreslås efter 
kommunicering med beställaren och tillsynsmyndighet åtgärdas i samband med 
planerade schaktarbeten.  

I samband med planerade schaktarbeten rekommenderas att miljökontroll utförs för 
att säkerställa att förorenade massor hanteras enligt gällande lagstiftning och att 
kontrollera att eventuella resthalter i mark efter avslutade schaktarbeten uppfyller 
mätbara åtgärdsmål.  

Om schaktning eller andra åtgärder planeras utföras i mark inom icke undersökta 
områden bör kompletterande undersökningar utföras. De nu utförda miljötekniska 
markundersökningarna visar att förorenad jord kan finnas i omedelbar närhet till 
undersökningsområdet.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken. Anmälan bör 
lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena avses 
påbörjas.  

Enligt Miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om 
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna 
rapport delges Lekebergs kommun. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock 
inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts 
eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

 

WSP Sverige AB 

2018-08-27 
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WSP Sverige AB 
Box 8094  
700 08 Örebro  
Besök: Krontorpsgatan 1  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum 2018-05-05 2018-05-05
Märkning: Provbenämning Grop 1 Grop 1
Djup ( m u my) 0,5-1,0 1,5-2,0

Parameter 85,3
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar 21 15
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR 32 62
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM 0,72 0,24
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM 12 6,2
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM 11 9,4
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200 38 25
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120 45 15
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400 17 21
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200 65 42
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500 110 60
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15 0,061 0,03
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20 0,28 0,13
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10 0,08 0,08

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-05-05 2018-05-05

Grop 2 Grop 3
0,5-1,0 0-0,5

85,9 86,6
12 19
56 34

0,28 0,3
6,8 10
13 9,7
34 25
19 22
24 15
43 46
79 52

0,033 0,03
0,74 0,05
0,68 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-05-05 2018-05-05

Grop 3 Grop 4
1-1,5 2-2,5

85,8 87,1
32 16
26 25

0,37 0,41
8,5 7,8
8,7 7,9
29 22
36 23
19 9
48 32
46 37

0,03 0,077
0,05 0,05
0,08 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-05-05 2018-06-27 2018-06-27
Grop 5 PG01 PG01
0,5-1,0 0-0,5 1-1,5

80
17 18 9,6
27 54 44
0,4 0,35 <0,2
6,1 8,6 5,7
8,9 11 9,8
28 33 15
34 26 9,4
15 14 60
59 41 30
46 70 70

0,03 0,03
0,05 0,05
0,08 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27
PG02 PG02 PG03

0,5-1,0 0-0,5 0-0,5

13 13 22
45 70 52

<0,2 0,33 0,32
2,7 5,2 6,7
7 10 9,1

11 21 22
6,1 10 17
9,1 18 13
39 37 39
27 200 57

0,03 0,03
0,05 0,05
0,08 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27
PG04 PG04 PG05 PG06

0,5-1,0 0-0,5 0-0,5 0-0,5

28 25 15 25
37 29 17 46

0,27 0,73 0,56 0,67
11 16 9 13
8,7 7,3 5,5 11
37 38 22 31
39 40 31 41
14 12 8,3 20
51 40 23 38
69 90 78 96

0,03 0,03 0,03
0,05 0,05 0,05
0,08 0,08 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27
PG07 PG07 PG08 PG08

0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5

12 17 13 20
91 74 16 40

0,36 0,39 0,34 0,35
6,9 8,2 5,7 7
15 15 5,3 8,9
26 32 19 23
15 20 16 16
15 16 7 13
38 38 24 49
82 81 31 63

0,03 0,03
1,8 0,05
1,8 0,08
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Bilaga 2

Datum: Provtagningsdatum
Märkning: Provbenämning
Djup ( m u my)

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar
Barium Ba (mg/kg Ts) 200 200 300 <MRR
Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 >MRR<KM
Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 >KM<MKM
Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM
Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200
Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120
Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200
Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500
Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15
Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20
Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10

NV's 
riktvärden för 

MRR
NV's riktvärden 

för KM
NV's riktvärden 

för MKM 

2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27
PG09 PG09 PG10 PG10

0,5-1,0 0-0,5 0-0,5 1-1,5

6 6,5 15 11
91 99 46 9,6

<0,2 0,31 <0,2 0,29
14 5,9 5,2 4,2
30 19 8,7 3,8
31 24 19 15
24 12 8,9 13
19 19 9,6 5,6
44 32 24 19
59 82 45 31

0,03 0,03 0,03
0,05 0,05 0,05
0,08 0,08 0,08
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Bilaga 3

WSP Sverige AB Kommentarer: Analyser:
Uppdragsnr: 10269320 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. O=Organiska kolväten (alif, arom, PAH16, BTEX mm.) 
Beställare: NA Bygg 2. Analysresultaten redovisas separat. M = As, Ca, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg m.fl.
Område:Lekebergsskolan PAH = PAH 16
Beskrivning av provtagning: Miljöteknisk markprovtagning i provgropar mha grävmaskin
Väderlek: 

Datum:2018-06-09 

Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser

Punkt Prov Prel. geoteknisk Anmärkning Labanalyser2

nr Benämning1 O M PAH Övrigt
PG01

0-0,5 F/grstsa svartfärgad sand, skrotrester
0,5-1,0 F/grstsa svartfärgad sand, skrotrester
1,0-1,5 F/sale
1,5-2,0 Le

PG02
0-0,5 F/vxSa

0,5-1,0 F/saLe
1-1,5 Le

PG03
0-0,5 F/stgrSa

0,5-1,0 Le
PG04

0-0,5 F/grsa tegelrester, svart sand
0,5-1,0 F/grsa tegelrester
1-1,5 F/saLe

1,5-2,0 Le
PG05

0-0,5 F/stSa Trärester
0,5-1,0 Le

PG06
0-0,5 F/vxstgrSa Stora stenar

0,5-1,0 Le svartfärgad
PG07

0-0,5 F/vxgrsa Svartfärg
0,5-1,0 F/grsa Svartfärg
1-1,5 Le lite svart färg

PG08
0-0,5 F/vxgrSa Lite tegel

0,5-1,0 Le lite svart färg

Nivå
[m u my]
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG01
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 83.5 %±8.35

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 9.6 mg/kg TS±1.9
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 44 mg/kg TS±8.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 60 mg/kg TS±12

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 5.7 mg/kg TS±1.1

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 9.8 mg/kg TS±2.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 9.4 mg/kg TS±1.9

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 70 mg/kg TS±14
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.031 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 18251924
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG01
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG02
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.2 %±9.42

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 13 mg/kg TS±2.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 45 mg/kg TS±9.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 9.1 mg/kg TS±1.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 2.7 mg/kg TS±0.70

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 7.0 mg/kg TS±1.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 6.1 mg/kg TS±1.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 39 mg/kg TS±7.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 27 mg/kg TS±5.4
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG02
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 18251927
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG03
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.9 %±9.29

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 22 mg/kg TS±4.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 52 mg/kg TS±10

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.32 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 6.7 mg/kg TS±1.3

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 22 mg/kg TS±4.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 9.1 mg/kg TS±1.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 39 mg/kg TS±7.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 57 mg/kg TS±11
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG03
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG04
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.5 %±8.95

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 28 mg/kg TS±5.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 37 mg/kg TS±7.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.27 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 37 mg/kg TS±7.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 8.7 mg/kg TS±1.7

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 39 mg/kg TS±7.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 51 mg/kg TS±10

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 69 mg/kg TS±14
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG04
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG05
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 96.1 %±9.61

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 15 mg/kg TS±3.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 8.3 mg/kg TS±1.7

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.56 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 9.0 mg/kg TS±1.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 22 mg/kg TS±4.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 5.5 mg/kg TS±1.1

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 23 mg/kg TS±4.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 78 mg/kg TS±16
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG05
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG06
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.6 %±9.56

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 25 mg/kg TS±5.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 46 mg/kg TS±9.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 20 mg/kg TS±4.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.67 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 38 mg/kg TS±7.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 96 mg/kg TS±19
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG06
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG07
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 80.5 %±8.05

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 12 mg/kg TS±2.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 91 mg/kg TS±18

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.36 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS±1.4

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 26 mg/kg TS±5.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 38 mg/kg TS±7.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 82 mg/kg TS±16
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.18 mg/kg TS±0.036

GC-MS, egen metod Fluoranten 1.0 mg/kg TS±0.20

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.66 mg/kg TS±0.13

Beräknad PAH-M,summa 1.8 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.29 mg/kg TS±0.058

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.24 mg/kg TS±0.048

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.41 mg/kg TS±0.082

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS±0.024

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.19 mg/kg TS±0.038

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.32 mg/kg TS±0.064

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen 0.031 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 mg/kg TS±0.032

Beräknad PAH-H,summa 1.8 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 1.6 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG07
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga 2.0 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG08
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.4 %±8.84

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 13 mg/kg TS±2.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 7.0 mg/kg TS±1.5

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.34 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 5.7 mg/kg TS±1.1

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 5.3 mg/kg TS±1.1

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 31 mg/kg TS±6.2
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG08
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG09
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 81.6 %±8.16

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 6.0 mg/kg TS±1.9
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 91 mg/kg TS±18

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 44 mg/kg TS±8.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 59 mg/kg TS±12
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG09
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 18251950

Sida  2 (2)

Kopia

Sida 136 av 220



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.2 %±9.42

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 15 mg/kg TS±3.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 46 mg/kg TS±9.2

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 9.6 mg/kg TS±1.9

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 5.2 mg/kg TS±1.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 8.7 mg/kg TS±1.7

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 8.9 mg/kg TS±1.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 45 mg/kg TS±9.0
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG10
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.1 %±8.81

EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 11 mg/kg TS±2.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 9.6 mg/kg TS±1.9

EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 5.6 mg/kg TS±1.5

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.29 mg/kg TS±0.14

EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 4.2 mg/kg TS±0.84

EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 3.8 mg/kg TS±0.76

EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 31 mg/kg TS±6.2
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10269320
Konsult/ProjNr  :  Erik Rosén
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2018-06-27
Provets märkning :  PG10
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  Erik Rosén

Ankomstdatum :  2018-06-28
Ankomsttidpunkt :  2040

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2018-07-03             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

anders.stenqvist@wsp.com

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Bilaga 5 2018-08-27, kl. 11:04

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
PAH-H 2,5 mg/kg Skydd av markmiljö
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Bly 80 mg/kg Intag av jord
Nickel 40 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

--- namnlöst --- KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommentar saknas!
Intag av växter beaktas ej beaktas Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark.

--- namnlöst ---

Beskrivning

nv-berakningsprogram-rv-mark-2016-07-06 sida 1 Blad Uttagsrapport
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18251957 18251952 18251950 18251948 18251945 18251941 18251938
Prov

Provinformation

Utlåtande/Bedömning

Provtagningsuppgifter

Ankomstuppgifter

Resultat

Provfakta

Status Rapporterad Rapporterad Rapporterad Rapporterad Rapporterad Rapporterad Rapporterad
Rapportdatum 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-03

Kundnummer WSP Samhälls WSP Samhälls WSP Samhälls WSP Samhälls WSP Samhälls WSP Samhälls WSP Samhällsbygc
Provpunkt (rad 1) 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320

Provpunkt (rad 2) Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén

Provpunkt (rad 3) Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Provets märkning PG10 PG10 PG09 PG08 PG07 PG06 PG05

Provtyp Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Kommentar

Kemisk Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömning
Mikrobiologisk Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömnii Ingen bedömning

Provtagningsdag 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27

Provtagare Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén

Ankomstdag 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28

Laboratorium ALcontrol Linko ALcontrol Linko ALcontrol Linkö ALcontrol Linkä ALcontrol Linko ALcontrol Linkä ALcontrol Linköping

Ankomstdatum

Ankomsttidpunkt

Provtagningsdag

Provtagare

Provets märkning

Fakturareferens

Provtagningsdjup m

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG10

10269320

1-1,5

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG10

10269320

0-0,5

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG09

10269320

0,5-1,0

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG08

10269320

0,5-1,0

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG07

10269320

0,5-1,0

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG06

10269320

0-0,5

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG05

10269320

0-0,5

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans %

Metaller i fast material bestämda med ICP/AES

88,1 94,2 81,6 88,4 80,5 95,6 96,1
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Arsenik, As mg/kg TS

Barium, Bä mg/kg TS

Kadmium, Cd mg/kg TS

Kobolt, Co mg/kg TS

Krom, Cr mg/kgTS

Koppar, Cu mg/kg TS

Nickel, Ni mg/kg TS

Bly, Pb mg/kg TS

Vanadin, V mg/kg TS

Zink, Zn mg/kg TS

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Acenaften mg/kgTS

Acenaftylen mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

PAH-L. summa mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Fluoren mg/kgTS

Fyren mg/kg TS

PAH-M, summa mg/kg TS

Benso(a)antracen mg/kg TS

Benso(a)pyren mg/kgTS

Benso(b)fluoranten mg/kg TS

Benso(k)fluoranten mg/kg TS

Benso(ghi)perylen mg/kg TS

Krysen + Trifenylen mg/kg TS

Dibens(a, h)antracen mg/kg TS

lndeno(1, 2,3-cd)pyren mg/kgTS

PAH-H.summa mg/kg TS

PAH,summa cancerogena mg/kg TS

PAH,summa övriga mg/kg TS

11

9,6

0,29

4,2

3,8

15

13

5,6

19

31

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3

15

46

<0,2

5,2

8,7

19

8,9

9,6

24

45

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3

6

91

<0,2

14

30

31

24

19

44

59

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3

13

16

0,34

5,7

5,3

19

16

7

24

31

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3

12

91

0,36

6,9

15

26

15

15

38

82

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0, 18

1

<0,03

0,66

1,8

0,29

0,24

0,41

0, 12

0, 19

0,32

0,031

0, 16

1,8

1,6

2

25

46

0,67

13

11

31

41

20

38

96

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3

15

17

0,56

9

5,5

22

31

8,3

23

78

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,08

<0,2

<0,3
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18251934 18251930 18251927 18251924 18179520 18179519 18179518 18179517 18179516 18179514

Rapporterad

2018-07-03

Rapporterad

2018-07-03

Rapporterad

2018-07-03

Rapporterad

2018-07-03

Rapporterad

2018-05-22

Rapporterad

2018-05-22

Rapporterad

2018-05-22

Rapporterad

2018-05-22

Rapporterad

2018-05-22

Rapporterad

2018-05-22

WSP SamhällsbygcWSP Samhällsbygs WSP Samhällsbygc WSP SamhällsbygcWSP Samhällsbygs WSP Samhällsbygc WSP SamhällsbygsWSP SamhällsbygsWSP Samhällsbygc WSP Samhällsbygs
10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320 10269320

Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén Erik Rosén

Mark Mark Mark Mark Mark

PG04 PG03 PG02 PG01 Grop 1

Mark Mark Mark Mark Mark

Erik Rosén

Mark

Grop3

Mark

Erik Rosén

Mark

Grop 5

Mark

Erik Rosén

Mark

Grop 4

Mark

Erik Rosén

Mark

Grop 3

Mark

Erik Rosén

Mark

Grop 2

Mark

Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning
Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning Ingen bedömning

2018-06-27

Erik Rosén

2018-06-27

Erik Rosén

2018-06-27

Erik Rosén

2018-06-27

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-15

Erik Rosén

2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-28 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-16

ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping ALcontrol Linköping

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG04

10269320

0,5-1,0

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG03

10269320

0-0,5

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG02

10269320

0,5-1,0

2018-06-28

2040

2018-06-27

Erik Rosén

PG01

10269320

1-1,5

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 1

10269320

1,5-2,0

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop3

10269320

1-1,5

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 5

10269320

0,5-1,0

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 4

10269320

2-2,5

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 3

10269320

0-0,5

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 2

10269320

0,5-1,0

89,5 92,9 94,2 83,5 84,5 85,8 80 87,1 86,6 85,9
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18179513

Rapporterad

2018-05-22

WSP Samhällsbyggnad Geoteknik 5424 ÖREBRO (28744)
10269320

Erik Rosén

Mark

Grop 1

Mark

Ingen bedömning

Ingen bedömning

2018-05-15

Erik Rosén

2018-05-16

ALcontrol Linköping -16

2018-05-16

2040

2018-05-15

Erik Rosén

Grop 1

10269320

0,5-1,0

85,3
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Byggnation av nya 
Lekebergsskolan f-9

9

KUB 18-740
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Tjänsteskrivelse 2018-08-20 1 (5)

Dnr: KUB 18-740

   

Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-
9

Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i 
Fjugesta, år 2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder.  

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg 
tillgänglighet och anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. 
Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör att framförallt lågstadiets befintliga lokaler inte kommer 
kunna inrymma alla elever i f-3.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.
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Tjänsteskrivelse 2018-08-20 2 (5)

Dnr: KUB 18-740

2 Analys av befintliga lokaler samt antalet barn i 
grundskoleålder i Fjugesta

Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.
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Tjänsteskrivelse 2018-08-20 3 (5)

Dnr: KUB 18-740

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59 79/82 50/59 59/60 244/260

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta

10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48 49/51 51/51 149/147

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182
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Tjänsteskrivelse 2018-08-20 4 (5)

Dnr: KUB 18-740

Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10% i skola utanför kommunen.

3 Slutsats
Grundskoleverksamheten i Fjugesta är i behov av nya ändamålsenliga lokaler, med 
fokus på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, för att möta det ökande 
elevantalet. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 
elever, vilket även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta 
medel för en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den 
behovsanalys som tagits fram.

LEKEBERGS KOMMUN
 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72 (75) 98/93 (102) 94/95 (108) 274/260 (285) diff. 4%

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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Dnr: KUB 18-740

Monica Skantz Anna Windal
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §66

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§66 - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 (KUB 18-740)
Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i Fjugesta, år 
2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder. 

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits fram för 
att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så mycket som möjligt 
för att tillgodose behoven av lokaler som grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den 
framtagna förstudien visar att en skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner 
kronor.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2.framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta medel för en 
investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutssats två förtydligas enligt följande: 2. Framställer till 
kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta avsätts i enlighet 
med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för en investering i 
skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta 
avsätts i enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för 
en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-1)
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Behovsanalys
- Skollokaler i Fjugesta
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Inledning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Kultur- och bildningsnämnden fattade den 15 maj 2018 beslut om att samla 
grundskoleverksamheten i Fjugesta till området vid Lekebergsskolan.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Arbetet i styrgruppen har haft stort fokus på 
trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö samt att både matsal och idrottshall 
även ska anpassas för det prognostiserade elevantalet.

Befintliga skollokaler  i Fjugesta
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059
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Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

Prognos för elever i grundskoleålder i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10%.

Tabell 1 Prognos för antalet barn i lågstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59* 79/82* 50/59* 59/60* 244/260*

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

Tabell 2 Prognos för antalet barn i mellanstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta
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10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48* 49/51* 51/51* 149/147*

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182

Tabell 3 Prognos för antalet barn i högstadieålder i Lekebergs kommun. *jämförelse med faktiskt utfall

Slutsats
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72* 98/93* 94/95* 274/260*

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Samt att flera av de 
befintliga skollokalerna i Fjugesta har behov av renovering och reinvestering. 

Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla 
tillkommande elever. En ny- om- och tillbyggnad av skollokaler i Fjugesta behöver ha 
en kapacitet för 830 elever, vilket även gäller för matsal och idrottshall.

I enlighet med inriktningen som styrgruppen för kommunala byggnationer angett 
behöver fokus ligga på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö.
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Föreläggande Lekebergskolans 
mellanstadium, Fjugesta 

2:212, Lekebergs kommun, 
dnr 2018:000538

10

KUB 18-331
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §73

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§73 - Föreläggande Lekebergskolans mellanstadium, Fjugesta 
2:212, Lekebergs kommun, dnr 2018:000538 (KUB 18-331)
Ärendebeskrivning

Leko har inkommit med svar utifrån nämndens begäran, § 60, 2018-05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade 
kontakter med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att 
vi har lokaler som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med 
LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-331-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-331-4)
 Svar från Leko angående förelägganden av Lekebergsskolan mellanstadium - (KUB 18-331-5)
 Intyg från elektriska nämnden gällande Lekebergsskolan - (KUB 18-331-6)
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 Datum  
 18-08-09  
   

   

 

 

  

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon  Hemsida 

Lekebergs Kommunfastigheter 
AB 
 
716 31  FJUGESTA 

Storgatan 31 
 
Fjugesta 

0585-487 00 vx 
Direkttelefon 
0585-487 19 

Mobil 

073-802 88 84 
www.lekebergbostader.se 
Handläggarens E-post adress 
britt.andersson@lekeberg.se 

 

Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 

 

 

Svar angående §60-Inspektionsrapport Lekebergsskolan mellanstadium 

 

Ny radonmätning kommer att utföras under vinter 2018/2019 

Bifogar driftkort som gäller för alla våra fastigheter som är uppkopplade i 

överordnat system. 

Bifogar elrevisionsrapport som visar att det inte finns några brister på 

belysningsarmaturerna i träslöjden 

Det finns godkända OVK protokoll för fastigheterna 

 

I tjänsten 

Britt Andersson  

Lekebergs Kommunfastigheter AB 
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Föreläggande Tulpanens skola, 
Fjugesta 68:2, Lekebergs 

kommun, dnr 2018-000537

11

KUB 18-322
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §74

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§74 - Föreläggande Tulpanens skola, Fjugesta 68:2, Lekebergs 
kommun, dnr 2018-000537 (KUB 18-322)
Ärendebeskrivning

Leko har inkommit med svar utifrån nämndens begäran, § 61, 2018-05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade 
kontakter med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att 
vi har lokaler som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med 
LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-322-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-322-5)
 Svar från Leko angående förelägganden av Tulpanens skola - (KUB 18-322-6)
 Driftkort Tappvarmvatten för Tulpanens skola (bilaga) - (KUB 18-322-7)
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 Datum  
 18-08-09  
   

   

 

 

  

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon  Hemsida 

Lekebergs Kommunfastigheter 
AB 
 
716 31  FJUGESTA 

Storgatan 31 
 
Fjugesta 

0585-487 00 vx 
Direkttelefon 
0585-487 19 

Mobil 

073-802 88 84 
www.lekebergbostader.se 
Handläggarens E-post adress 
britt.andersson@lekeberg.se 

 

Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 

 

 

Svar angående §61-Inspektionsrapport Tulpanens skola 

 

Ny radonmätning kommer att utföras under vinter 2018/2019 

Bifogar driftkort som gäller för alla våra fastigheter som är uppkopplade i 

överordnat system. 

En del av de kalla golven har åtgärdats 

 

 

I tjänsten 

Britt Andersson  

Lekebergs Kommunfastigheter AB 
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Föreläggande om åtgärder 
avseende Hidinge skola (gamla 

fritidsavdelningen)

12

KUB 18-424
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Protokoll 2018-08-20

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-10:40 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-08-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§75 - Föreläggande om åtgärder avseende Hidinge skola (gamla 
fritidsavdelningen) (KUB 18-424)
Ärendebeskrivning

LeKo har inkommit med svar utifrån nämndens begäran § 62, 2018-05-15.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade 
kontakter med LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att 
vi har lokaler som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta förnyade kontakter med 
LeKo för att få svar utifrån nämndens bedömning där LeKo ska säkerställa att vi har lokaler 
som uppfyller gällande lagstiftning för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna

Beslutsunderlag
 Föreläggande om åtgärder avseende Hidinge skola (gamla fritidsavdelningen) - (KUB 18-424-

1)
 §62 KUB nämnd Föreläggande om åtgärder avseende Hidinge skola (gamla 

fritidsavdelningen) - (KUB 18-424-3)
 Svar från Leko angående förelägganden av Hidinge skola (gamla fritids) - (KUB 18-424-4)
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 Datum  
 18-08-09  
   

   

 

 

  

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon  Hemsida 

Lekebergs Kommunfastigheter 
AB 
 
716 31  FJUGESTA 

Storgatan 31 
 
Fjugesta 

0585-487 00 vx 
Direkttelefon 
0585-487 19 

Mobil 

073-802 88 84 
www.lekebergbostader.se 
Handläggarens E-post adress 
britt.andersson@lekeberg.se 

 

Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 

 

 

Svar angående §62-Inspektionsrapport Hidinge skola (gamla Fritids) 

 

Ny radonmätning kommer att utföras under vinter 2018/2019 

Lekebergs Kommunfastigheter AB har anlitat Polygon som har mätt fukt och inte 

hittat något. 

Det gjordes en luftmätning som vi ej har fått svar på än. 

Lekebergs Kommunfastigheter AB kommer att riva ut mattan i entreén och se vad 

som finns under och åtgärda om det är någonting 

 

I tjänsten 

Britt Andersson  

Lekebergs Kommunfastigheter AB 
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Rapportering av kränkande 
behandling för perioden april 

till maj 2018

14

KUB 18-560
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Tjänsteskrivelse 2018-07-12 1 (1)

Dnr: KUB 18-560

   

Klicka här för att skriva ärenderubrik.

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

För perioden april till och med maj har 1 rapportering inkommit från Mullhyttans 
skola. Rektor bedömer att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. Åtgärder 
planeras.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden april – maj 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jan-Åke Stolt Karlsson Linda Kirrander
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Rapportering av kränkande 
behandling för perioden juni 

2018

15

KUB 18-611
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Tjänsteskrivelse 2018-08-15 1 (1)

Dnr: KUB 18-611

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling för perioden juni 2018

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

För perioden juni har 4 rapporteringar inkommit. Två från Tulpanens skola och två 
från Lekebergsskolan 7-9.  

Sammanställning av inkomna rapporter
För de två händelserna vid Tulpanens skola har rektor bedömt att eleverna blivit 
utsatt för kränkande behandling/trakasserier. Inga särskilda åtgärder bedöms 
nödvändiga i de två fallen. 

I de två fallen från Lekebergsskolan 7-9 har rektor bedömt att eleverna blivit utsatt 
för kränkande behandling/trakasserier. Åtgärder planeras i de båda fallen

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden juni 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Kommunens badplatser 
sommaren 2018 - lägesrapport

16

KUB 18-776
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LEKEBERGS
KOMMUN

Protokoll 2018-08-20

§77- Information - Lägesrapport kring kommunens badplatser
sommaren 2018

Arendebeskrivning

Muntlig föredragning kring kommunens badplatser sommaren 2018. Tf. kultur- och fritidschef Emma
Godlund berättar kort kring sommaren. En summering av sommaren som helhet ska göras i
september.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram förslag på kort
och långsiktiga åtgärder gällande hantering av badplatserna i kommunen, återrapport sker till
nämnden i november.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram förslag på kort och
långsiktiga åtgärder gällande hantering av badplatserna i kommunen, återrapport sker till nämnden i
november

Justerare signatur Utdragsbestyrande
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Protokoll 2018-05-08

Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
08:00-10:00 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Carina Åkesson (pesonalavdelningen) §§21-26
Linda Kirrander (sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§21-28

Ordförande _________________________________________________________________
Jan-Åke Stolt Karlsson

Justerare _________________________________________________________________
Christoffer Danielsson (LR)

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Jan Hörman (Facklig representant  för 
Lärarförbundet)
Lotta Bergsten (Facklig representant för DIK)
Ulrika Strömberg (Vision)
Katrin Ek (Kommunal)
Christoffer Danielsson (LR)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-05-08

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§21 Val av justerare
§22 Genomgång av föregående protokoll
§23 Information om KIA
§24 Samverkan ang rekryterig av KoF-chef
§25 Information - Ärenden till nämnd
§26 Inspektion arbetsmiljöverket Hidinge (fritid) och Lär-kan
§27 Övrig information från förvaltningschefen
§28 Övriga frågor

Sida 3 av 12Sida 196 av 220



Protokoll 2018-05-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21- Val av justerare

Beslut

Till justerare väljs Christoffer Danielsson (LR).
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22- Genomgång av föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Jan-Åke Stolt Karlsson går igenom föregående protokoll.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-05-04 09.32.52 - (58073)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23- Information om KIA

Ärendebeskrivning

KIA är kommunens nya digitala system för att rapportera in tillbud och arbetsskador. Rapporteringen 
underlättas genom en app (för chefer och skyddsombud). Personalavdelningen kan se samtliga 
rapporteringar som kommer in.

Den 5 september ordnas ett utbildningstillfälle för chefer och skyddsombud (halvdag). Carina 
Åkesson från Personalavdelningen skickar inbjudan.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24- Samverkan ang rekryterig av KoF-chef

Ärendebeskrivning

Tf. Jan-Åke Stolt Karlsson föredrar ärendet, kring att rekryteringen av en kultur- och fritidschef har 
skjutits upp till dess att ny förvaltningschef är på plats. Det handlar om en fördröjning på ca 3-4 
månader. Då rekryteringen redan påbörjats har samtliga sökande kontaktats om de vill kvarstå i 
processen.

DIK vill skicka med angående att skjuta upp rekrytering av KoF-chef:

DIK ser värdet av att den nya förvaltningschefen är med i rekryteringsprocessen då det kan 
underlätta för det framtida samarbetet cheferna emellan.

När det gäller arbetsmiljön, särskilt den psykosociala, så är det däremot ett sämre förslag att skjuta 
upp rekryteringen.

Avdelningen är ansträngd då det pågår en omfattande ombyggnad av biblioteket, som innebär 
mycket arbete som måste skötas av ordinarie personal då det saknas en projektledare.

Det är därför mycket viktigt att processen drar igång utan dröjsmål när den nya förvaltningschefen är 
på plats.

 

 

Beslut

Ärendet anses samverkat.

Vision ställer sig bakom DIK:s skrivelse.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25- Information - Ärenden till nämnd

Ärendebeskrivning

Följande ärenden kommer beslutas på nämnden 15 maj:

 Prognos 1 - 2,5 miljoner kommer att fela för 2018, mkt pga skolskjuts.
 Beslut om utvecklingsbidrag
 Slutrappport - Utreda konstgräsplan
 Svar på motion om meröppet bibliotek
 Information KomTek

Tidsplan utbyggnad av bibliotek och utställningshall - 

Lotta Bergsten, DIK - Det pågående arbetet med ombyggnationen av biblioteket pågår, vilket skapar 
en arbetsbelastning för ordinarie personal nu när kultur- och fritdschef inte finns på plats. Extra 
personal tas in för att klara arbetsbelastningen.

Samarbetet Lebo/Leko och kommunen är bristfälligt,

Lotta Bergsten, DIK - Det pågående arbetet med ombyggnationen av biblioteket pågår, vilket skapar 
en arbetsbelastning för ordinarie personal nu när kultur- och fritdschef inte finns på plats. Extra 
personal tas in för att klara arbetsbelastningen.

Samarbetet Lebo/Leko och kommunen är bristfälligt, Informationen till kultur- och fritidsavdelningen 
bristfällig.

Under sommaren kommer biblioteket vara stängt vecka 28- 32. Vecka 28-31 flyttades alla möbler och 
böcker och uppackning gjordes samtidigt.
Vecka 32 började etapp 2 av bygget och då fortsatte vi med uppackning och iordningställande av den 
nya biblioteksdelen inför öppningen av biblioteket den 13 augusti.

Planering/genomförande av projektet något att ta med vid utvärderingen.

 Tecknande av överenskommelse med organisationen Nattvandrarna utifrån idéburet 
offentligt partnerskap

 Intern kontrollplan
 Uppföljning av intern kontrollplan
 Sydnärke ungdomsråd
 Dataskyddsombud
 Val av ny ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet
 Revidering av delegationsordning
 Timplan för grundskola 2018-2019
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Inriktningsbeslut för skolverksamheten i Fjugesta
 Rapportering av trakasserier och kränkande behandling januari till mars

 

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26- Inspektion arbetsmiljöverket Hidinge (fritid) och Lär-kan

Ärendebeskrivning

Carina Åkesson föredrar ärendet kring vad som skett kring Arbetsmiljöverkets inspektioner av 
förskolan Lär-Kan och Hidinge fritids.

Förvaltningen har lämnat ett svar till arbetsmiljöverket gällande Lär-Kan, väntar på återkoppling.

Angående Hidinge fritids har Regionhälsan varit inblandad. De kommer åka ut och besöka 
verksamheten. Svar till Arbetsmiljöverket ska vara inlämnat 15 juni.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27- Övrig information från förvaltningschefen

Ärendebeskrivning

Tf. förvaltningschef Jan-Åke Stolt Karlsson berättar kring

GDPR

Projektledare för kommunen är Ilina Losund, från KUB finns Marcus Falk, Jan-Åke Stolt Karlsson 
samt Lotta  Bergsten (bibliotekets system) med.

Ulrika Strömberg efterfrågar en lathund och en projektplan för att underlätta arbetet för 
tjänstepersoner.

En registerförteckning med uppgifter hur personuppgifter hanteras i samtliga system håller på att 
sammanställas. Systembiträdesavtal ska skrivas med respektive leverantör.

Rekryteringsläget

14 maj börjar en ny förskolechef.

25 juni börjar ny förvaltningschef.

För tjänsten som rektor till Hidinge skola finns en kandidat.

För Lekebergsskolan 7-9 diskuteras att Tomas Andersson kliver in som rektor (utöver sina övriga 
arbetsområden) med Annika Molin som biträdande rektor.

Avslutande samtal

Jan Hörman (LRF) får medskick till Central samverkan från Kultur- och bildningsnämndens 
samverkansgrupp kring sk. avslutande samtal med medarbetare som slutar arbeta i kommunen.

 

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöhjul

Enligt årshjulet för arbetsmiljöarbetet ska skyddsronder göras. Cheferna är informerade.

Skyddsombud

Skyddsombuden behöver träffas. Jan Hörman (LRF) har lyft frågan med personalchef Peter 
Brändholm och Carina. Finns ett register, men dålig koll på vilka som har gått utbildningar. nya SAM-
17, skyddsombud ska vara med i samverkansgrupperna (skyddsomud och fackliga).

VFU-pengar

Hur är det med arbetsgivarens avtal där universitetet ger ersättning till kommunen. Ersättningen 
ska delvis gå till fortbildning för handledare. Hur efterföljs de avtal som finns? Jan Hörman kollar 
detta med personal.

Organisationsförändringar

Inför organisationsförändringar ska konsekvensbeskrivning göras samt en riskanalys.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Kultur- och bildningsnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Multen Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare) §§29-40
Carina Åkesson (Verksamhetsutvecklare Rehab handläggare) §§29-32
Patrick Husa (Personalhandläggare) §§29-31
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig) §35

Arbetsgivarens representanter
Jan-Åke Stolt Karlsson §§29-40
Monica Skantz (Förvaltningschef) §§29-40

Fackliga representanter
Jan Hörman (Facklig representant för 
Lärarförbundet) §§29-40
Ulrika Strömberg (Vision) §§29-40
Christoffer Danielsson (LR) §§29-40

Protokollet innehåller paragraferna §§29-40

Ordförande _________________________________________________________________
Monica Skantz

Justerare _________________________________________________________________
Ulrika Strömberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

Ärendelista
§29 Val av justerare
§30 Föregående protokoll
§31 Information - Uppföljning sjukfrånvaro

§32 Information - Inspektion hos Hidinge fritidshem och LÄr-Kans förskola, dnr 
2017/064917

§33 Information - Arbetsmiljöplan för Kultur- och bildningsnämnden 2018
§34 Information kring rekrytering av en chef för Kultur- och fritidsavdelningen
§35 Information - Byggnation av en ny F-9 skola i Fjugesta
§36 Information - Delårsbokslut (prognos 2) kultur- och bildningsnämnden 2018
§37 Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018
§38 Ärenden för beslut i nämnd
§39 Övriga frågor
§40 Kommande möte
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Justerare signatur

§29- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Val av justerare och tid för justering.

Beslut

Till justerare välja Ulrika Strömberg, justeringen sker 24 augusti, kl 11.
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Justerare signatur

§30- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz går igenom föregående protokoll.

Diskussion kring de avtal som finns kring VFU-pengar. Monica Skantz tar med frågan tas 
med Ann-Christine Soting och Eva Nygren som är VFU-samordnare.

Arbetet med GDPR fortgår och Jan-Åke Stolt Karlsson kommer troligen att vara Kultur- och 
bildningsförvaltningens representant i styrgruppen.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KUB-SAM 2018-05-08 - (61897)
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Justerare signatur

§31- Information - Uppföljning sjukfrånvaro

Ärendebeskrivning

Rehabhandläggare Carina Åkesson föredrar ärendet.

Utifrån den uppföljning av internkontroll hur frånvaro läggs in i självservice har avvikelser 
upptäckts. Medarbetare har anmält sig sjuka och vikarie har kallats in men trots det har ingen 
sjukfrånvaro registrerats i självservice vilket innebär dubbla kostnader för 
kommunen. Kontrollen har gjorts på individnivå för åren 2016-2017 och totalt 
upptäcktes avvikelser för 950 arbetsdagar för hela kommunen, varav 708 dagar är för kultur- 
och bildningsförvaltningen.

Personalavdelningen har stämt av avvikelserna med förvaltningschef som i sin tur tar kontakt 
ansvariga chefer. Avvikelserna kommer att kommuniceras med de aktuella medarbetarna och 
skriftliga varningar kan komma att ges.

De fackliga är överens om att rapportering i självservice borde underlättas genom exempelvis 
en app. Frågan tas med av personalavdelningen och återkommer.

Medskick från fackliga:

Jan Hörman, Lärarförbundet, vill bli informerad i förhand om någon inom av 
medlemmarna ska få en skriftiga varning.

Ulrika Strömberg, Vision, anser att det inte har funnits bra rutiner och ställer sig tveksam till 
skriftliga varningar.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur

§32 - Information - Inspektion hos Hidinge fritidshem och LÄr-
Kans förskola, dnr 2017/064917 (KUB 17-1278)
Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av Hidinge fritidshem och Lär-Kan.

Inspektionen av Lär-Kan är avslutad och de korrigerande åtgärderna är gjorda.

Gällande inspektionen av Hidinge fritids ska ytterligare en inspektion göras 9 oktober, utifrån 
det svar som skickats till Arbetsmiljöverket.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Föranmälan av inspektion - Uppföljningsinspektion av Hidinge Skola, 2017/064917 - (KUB 17-

1278-12.1)
 Svar på inspektionsmeddelande 2018/003241 - (KUB 17-1278-8)
 Resultatet av inspektionen 17 januari 2018, Hidinge fritidshem, dnr 2017/064917 - (KUB 17-

1278-4)
 Resultatet av inspektionen 17 januari 2018, Förskolan Lär-Kan, dnr 2018/003241 - (KUB 17-

1278-3)
 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet - (KUB 17-1278-7)
 Avslutsbrev gällande inspektion av Lär-Kan, dnr 2018/003241 - (KUB 17-1278-9)
 Svar till arbetsmiljöverket 2017/064917 - (KUB 17-1278-10)
 Föranmälan av inspektion - Uppföljningsinspektion av Hidinge Skola, 2017/064917 - (KUB 17-

1278-11)
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Justerare signatur

§33 - Information - Arbetsmiljöplan för Kultur- och 
bildningsnämnden 2018 (KUB 18-742)
Ärendebeskrivning

Muntlig föredragning av förvaltningschef Monica Skantz och verksamhetsutvecklare Jan-Åke 
Stolt Karlsson.

Arbetsmiljöplanen är framtagen av personalavdelning, delar av ledningsgruppen i samarbete 
lärarförbundet och får därmed anses samverkad.

Arbetet med uppföljning av arbetsmiljöplanen ska ske vid de olika prognostillfällena, arbetet 
med uppföljningen måste dock utvecklas vidare.

 

Beslut

Arbetsmiljöplanen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljoplan 2018 Kultur- och bildning status maj -18 - (61767)
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Justerare signatur

§34- Information kring rekrytering av en chef för Kultur- och 
fritidsavdelningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz föredrar ärendet.

Förvaltningschefen har stämt av med Kultur- och fritidsavdelningen och politiken kring 
utformningen av cheftjänsten till kultur- och fritidsavdelningen. Utifrån detta kommer det att 
i den nya chefstjänsten ingå att vara behjälplig biblioteket och därmed besitta den 
kompetensen. En annons håller på att tas fram av personalavdelningen.

I och med den arbetsbelastning som varit på avdelningen kommer förvaltningschef gå in som 
tf. kultur- och fritidschef från 1 september.

Man har därutöver dragit ned på tiderna i biblioteket för att klara arbetsbemanningen och 
hälsan och man arbetar samtidigt för att anställa en vikarierande bibliotekarie fram till 
årsskiftet. Regionhälsan är inblandad.

Yttrandet från DIK

Som DIK tidigare har informerat om är den psykosociala arbetsmiljön på Kultur- och 
fritidsavdelningen ansträngd och
mycket ansträngd på biblioteket. Av den redan låga bemanningen är nu 100% bibliotekarie 
långtidssjukskriven och det återstår 1,9 personal.

En viss tillgång finns av vikarie, men endast två dagar i veckan och inte full tid.
Några inhopp har också gjorts vissa dagar har under sommaren av en tidigare anställd, men 
denna vikarie kommer endast kunna jobba några strödagar i september.

Eftersom detta år är extra arbetsbelastande, i och med ombyggnad av biblioteket, och då det 
sedan april saknas ordinarie Kultur- och fritidschef, har arbetssituationen blivit mycket tung. 
Det är nu risk för fler sjukskrivningar.

En dialog är inledd med nya förvaltningschefen om åtgärder och denna går in som t f Kultur- 
och fritidschef från och med september, vilket DIK ser som positivt.

DIK anser att man även bör göra en översyn av bemanningen av biblioteket för att se om det 
går att göra en förstärkning för att minska den dagliga stressen samt sårbarheten vid 
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Justerare signatur

frånvaro som sjukskrivningar och semestrar och annan frånvaro. Den nuvarande 
bemanningen är så slimmad att det påverkar personalens hälsa.

Samtidigt upplever bibliotekspersonalen en press från medborgarna som önskar mer 
verksamhet i biblioteket.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Justerare signatur

§35 - Information - Byggnation av en ny F-9 skola i Fjugesta (KUB 
18-740)
Ärendebeskrivning

Lokal och upphandlingsansvarig Anna Windal redogör för projektet kring att bygga en nya 
skola i Fjugesta. Behovet är en skola för ca 830 elever. I praktiken kommer det att gälla en 
ny- och ombyggnation av Lekebergsskolan.

Kultur- och bildningsnämnden har tidigare tagit inriktningsbeslut att samla skolan kring 
området för Lekebergsskolan.

Under hösten 2018 kommer LeKo att göra vissa investeringar i skollokalerna.

Christoffer Danielsson, Lärarnas riksförbund, lyfter att viktiga frågor för Lekebergsskolan 7-9 
i och med byggnationen är hushållssal, idrottshall och fler klassrum.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-1)
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Justerare signatur

§36 - Information - Delårsbokslut (prognos 2) kultur- och 
bildningsnämnden 2018 (KUB 18-544)
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz föredrar ärendet. Inga handlingar finns färdiga förrän på 
måndag 27 augusti.

Prognosen i dagsläget är att förvaltningen kommer att göra ett underskott på -1,5 miljoner. 
Underskotten ligger under Hidinge och Lekebergskolan 7-9. Ledningsgruppen har i uppdrag 
att hålla igen på kostnaderna.

Beslut

Ärendet samverkas utifrån den information samverkansgruppen fått muntligen på mötet. 
Handlingen skickas till samtliga fackliga representanter när den är klar.
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Justerare signatur

§37 - Intern kontrollplan för kultur- och bildningsnämnden 2018 
(KUB 18-44)
Ärendebeskrivning

En internkontrollplan tas årligen fram för de respektive nämnderna. Uppföljning sker i 
enlighet med den interna kontrollplanen vid prognostillfällena.

I och med prognos 2 har uppföljningar av följande områdena skett:

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs inte
2. Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018
3. Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag.
4. På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk 
omsorg målen i läroplanen

Ulrika Strömberg, Vision, påpekar att det är viktigt att alla frågor inte bara adressers till 
chefsgruppen utan även till handläggare som kan vara direkt berörda.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollplan för Kultur- och bildningsnämnden 2018 - (KUB 18-44-3)
 Intern kontrollrapport uppföljning 2 - (KUB 18-44-16)
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 - (KUB 18-44-

17)

Sida 217 av 220



Protokoll 2018-08-22

Justerare signatur

§38- Ärenden för beslut i nämnd

Ärendebeskrivning

Utöver delårsrapport, uppföljning av internkontroll samt byggnation av nya Lekebergsskolan 
kommer följande ärenden till nämnd:

- Ombudgetering av hyreskostnader för förskolan Äppelblomman

- Svar på motion av SD gällande sexuella trakasserier i skolan (handling)

- Huvudmannen utser ny skolchef (handling)

- Svar från LeKo gällande de förelägganden från miljöförvaltningen som inkommit gällande 
Lekebergsskolan (mellanstadiet), Hidinge skolas fritids samt Tulpanens skola

- Kränkande behandling för perioden juni

 

 

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Motion SD Sexuella trakasserier - (KUB 17-1216-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-3)
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i 

skolan - (KUB 17-1216-4)
 Tjänsteskrivelse - Huvudmannen utser skolchef - (KUB 18-739-1)
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Justerare signatur

§39- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöarbetet

Jan Hörman, Lärarförbundet, lyfter frågan kring arbetsmiljöarbetet. Cheferna behöver 
informeras kring vad som behöver göras utifrån årshjulet för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)

Jan Hörman, Lärarförbundet, ställer frågan om kommunen följer arbetsmiljöverkets 
föreskrifter kring "Sunt arbetsliv"?

Lokala samverkansgrupper

Jan Hörman, Lärarförbundet, tar upp samverkanssystemet med lokala samverkansgrupper. 
Dessa funkar bra inom förskolan. Dock behöver man inom skolan se över hur det fungerar.
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Justerare signatur

§40- Kommande möte

Ärendebeskrivning

Kommande möte tisdag 23/10 kl. 10-12
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