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Datum

2020-02-04

Utbildnings- och kulturnämnden
OBS! För dom ledamöter som har möjlighet
Frukost serveras på Perslundaskolan kl 07.30-08.20
Mötet hålls därefter i Stora Vänortsrummet
Tid:

Onsdag 12 februari 2020 kl. 09:00

Utses att justera: ___________________________
Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordningen

2.

Redovisning av delegeringsbeslut

3.

Redovisning av meddelanden

4.

Tillbud och olycksfall år 2019

Anette Stensson

5.

Kontroll avtalstrohet UKN 2019-07-01--2019-12-31

Ola Johansson

6.

Årsbokslut/Verksamhetsberättelse 2019

Ola Johansson

7.

Interkommunal ersättning och bidrag till huvudmän för
gymnasieskola 2020.

Ola Johansson

8.

Rapporter/Övriga frågor
- Frukost Perslundaskolan
- Kommunens revisorer
- Wifi strålning
- Meröppet Biblioteket
- Utvärdering frukost Perslundaskolan
- Öppettider Simhallen
- Tobaksfri generation
- PRAO – riktade statsbidrag

Staffan Nordqvist
ordförande

kl 07.30-08.20
kl 09.00 Revisorerna
kl 09.30 Henrik Brolin
kl 10.00 Lars Persson
kl 10.30 Per Ahlbom
Per Ahlbom
Ola Johansson
Ola Johansson
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Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2019-11-05.
2. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2019-12-03.
3. Samverkansprotokoll förskolan 2019-11-19.
4. UKsam protokoll 2020-01-21.
5. UKsam protokoll 2020-02-04.
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Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Kommunfullmäktige § 131 – Arvodesreglemente 2019-2022.
2. Skolinspektionen – Beslut 2019-11-27. Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Scandinavian College Dalarna i Falu
kommun..
3. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport
Stenhuggarens förskola, köket, 2020-01-29.
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Stensson, Anette, 0297-555 89
anette.stensson@ockelbo.se
UKN

Tillbud och olycksfall år 2019
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av anmälda tillbud och olycksfall.
Sammanfattning av ärendet
Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens
verksamhetsområde skall redovisas till nämnden två gånger/år.
Beslutsunderlag
Sekreterare Anette Stenssons tjänsteskrivelse 2019-01-24.
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Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Kontroll avtalstrohet UKN 2019-07-01--2019-12-31
Förslag till beslut
Godkänner redovisad internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal 190701-191231.
Kontrollerade områden: Kontorsmateriel samt Drivmedel.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2019-02-03.
Ärendet
Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via
samkörning av redovisning och gällande avtal. Procenten enligt avtal baseras
på beloppet och inte antalet.

Kontorsmateriel

Antal inköp/fakturor

UKN Jul - Aug
7

Värde (tkr)

12

Enligt avtal

29%

Utanför avtal

71%

Kommentar:
Avtalstrohet inom detta område är lägre än önskat, och inköp enligt avtal har
tyvärr minskat sedan föregående period.
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UKN Jul - Aug
17

Värde (tkr)

5

Enligt avtal

47%

Utanför avtal

53%

Kommentar:
För UKN är detta ett väldigt litet område, drygt hälften av inköpen sker dock
utanför avtalsramen. Utfallet är en förbättring mot föregående period. Det är
önskvärt att inköpstroheten för detta område ökar sin andel inköp enligt
avtal.

Ola Johansson
Förvaltningschef
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Johansson, Ola, 070-414 14 98
Ola Johansson@ockelbo.se
UKN

Årsbokslut/Verksamhetsberättelse 2019
Förslag till beslut
Godkänner årsbokslut/verksamhetsberättelse 2019.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola
och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal
vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och
studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom
nämndens ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-01-31.
Ärendet
UKN - Viktiga händelser
Ny rektor rekryterades och startade sin anställning 190917. Rektor förskolan
tillträdde en ny 190801, den föregående avgick i pension. Ny chef simhallen,
kombinerad tjänst kost- och simhallschef inrättades under 2019. Ny chef för
biblioteket 190801.
Resursfördelningsverktyg, Stratsys köptes in i dec 2019
Under 2019 deltog en delegation från UKN på vänortsutbyte gällande bibliotek
i Kroatien.
Förskolan - Viktiga händelser

Wij förskola har byggts ut och rustats upp, under hela vårterminen och fram
till första veckan i november var barnen från Wij placerade på Kaplansgården
samt att Mumin och Smultronet var i bruk för de yngre barnen. Första veckan i
november flyttade 37 barn från Kaplansgården till Wij tillsammans med barnen
från Mumin och Smultronet. På Kaplansgården går barnen födda 2014 kvar fram
till sommaren när de sedan går vidare till förskoleklass samt att barn från Ängens
förskola flyttade dit.
Ängens förskola flyttade sin verksamhet första veckan i november för att ge plats
till grundskolan som var i behov av mer lokaler. Barnen från Ängen flyttade till
Kaplansgården och Stenhuggarens förskola.
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Lingbo förskola har haft 27 barn inskrivna under hösten 2019, så en utökning
av personal och lokalvård har behövts under året.
Utökning av biträdande förskolechef nu biträdande rektor för förskolan med 0,50
tjänst, ny rektor för förskolan från augusti 2019.
Ny reviderad läroplan för förskolan trädde i kraft 1 juli 2019, implementering av
läroplanen till all personal i förskolan har pågått under hela 2019 samt fortsätter
under början av 2020.
Grundskola – Viktiga händelser
Grundskolan har fortsatt processen med att gå från tre grundskolor i
kommunen till en sammanhållen grundskola med tre enheter; Perslunda,
Gäveränge och Åbyggeby. Till grundskolans organisation hör även
Elevhälsan. Grundskolan har under 2019 haft flera förändringar i ledningen.
En biträdande rektor saknades under en stor del av läsåret 18/19 och var på
plats i mars 2019. En rektor tillsattes ht -18, men slutade i juni 2019. I mitten
på september tillträdde undertecknad. Dessa många förändringar har
självklart påverkat verksamheten ur flera aspekter:
 Kontinuitet
 Budget
 Utveckling
 Systematiskt kvalitetsarbete
Vuxenutbildningen – Viktiga händelser
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare infördes i januari 2019. Det anställdes även nya välutbildade
lärare vid vuxenutbildningen som bidragit till en högre kvalitet i
undervisningen
Under våren 2019 genomfördes Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
två fortbildningsinsatser. Det var en teoretisk litteraturdel under hela våren
med alla lärare och dels en praktisk del genom föreläsning av Tiia Ojala.
Dessa insatser har bl.a. inneburit att samtliga kurser på SFI använder
läromedel och undervisningssätt utifrån vad forskning beskriver vara mest
gynnsamt för andraspråkselever.
Under hösten 2019 genomfördes insatsen Utbildning och kompetens för de
lärare som saknade SVA-kompetens. De har läst kursen Det globala
klassrummet 7,5 hp, anordnad av Högskolan i Gävle och examineras v 6.
Det är också två lärare som under hösten 2019 och våren 2020 utbildas via
Stockholms Universitet och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk.
I Läroplanen för SFI står tydligt skrivet att SFI ska vara uppdelad i
studievägar. Inför hösten 2019 genomfördes en genomgripande analys av
alla elever på SFI och genom lärarprofessionen, bedömningsunderlag och
sambedömning registrerat varje elev på rätt studieväg.
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2020 ges möjlighet att läsa kvällskurs. De elever som är aktuella har
vanligtvis ett arbete samt mycket goda förutsättningar för självständiga
studier.
Kulturskolan/allmän kultur - Viktiga händelser
Under året har ett stort antal konserter genomförts under året, bland annat:
På Ungdomsgalan i januari stod Kulturskolan för musikunderhållningen i
form av nuvarande samt f.d. elever.
Två konserter har spelats för de boende på Bysjöstrand.
Storsamlingar på Åbyggeby, Gäveränge och Perslunda för elever i åk f-6.
Lunchmusik vid några tillfällen i Ockelbo kyrka.
Under Kristi himmelsfärdshelgen arrangerades Nordiska Barnkulturdagarna i
Ockelbo. Ca 70 barn, ungdomar och ledare från Ockelbo samt våra vänorter
Kurrikka i Finland och Melhus i Norge deltog. Under helgen anordnades
workshops och en stor konsert som avslutning på helgen.
Totalt har ett 50-tal stora och små konserter genomförts under året.
Ockelbo Folkbibliotek – Viktiga händelser
I februari avled vår bibliotekschef Lina Lundberg hastigt och ofattbart
tragiskt. Hon hade precis påbörjat sin föräldraledighet. Detta påverkade alla
på vår arbetsplats och i hela koncernen. T.f bibliotekschef under perioden
har varit Lasse Persson.
I januari påbörjades ombyggnationen av barnavdelningen, tidningsrummet
och kommunens välkomstcentrum. Ombyggnationen var klar i början av
juni. Under perioden har vi inte haft någon programverksamhet, helt enkelt
av utrymmesskäl. Det har varit trångt och ytterst begränsat med
studieplatser, och sittplatser överhuvudtaget.
Utlåningsstatistiken har inte påverkats negativt under ombyggnationen.
Sommarläsning har arrangerats under sommarlovet även i år.
Den 1/7 anställdes bibliotekarie Anna-Karin Anderson.
Lördagen den 5/10 ”invigdes” de nya lokalerna. Barnteater i barnrummet,
Lola underhöll både barn och vuxna och kulturskolan medverkade med
många elever. Allt som allt en mycket lyckad dag med många besökare.
I samband med Halloween hade vi kvällsöppet samtidigt som butikerna i
byn. Ansiktsmålning, frågesport och mycket spökböcker. Många besökare.
Lola (Lovisa Carlsson) har haft lunchmusik vid två tillfällen. Vid spelningen
med jultema var det fullt i lokalen. Drygt 50 pers.
Jullördagen hade vi också öppet med besök av trollkarlen Gabriel och
medverkan av kyrkan. Ett lyckat arrangemang.
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Simhallen – Viktiga händelser
I december 2018 beslutade Utbildning & kulturförvaltningen att utreda hur
simhallen fungerar nu och hur den bör drivas i framtiden. Vår målsättning är
att ha en plan för simhallen nu och framåt, tydliga mål och en vision för hur
den ska se ut de närmaste åren. Utredningen har presenterats för UKN.
Vi har ändrat badvärdarnas anställningsform från uppehållstjänst till
semestertjänst. Därigenom kan vi öka öppethållandet i simhallen med
befintlig personalstyrka. Simhallens öppettider är något vi får mycket
återkoppling om, och vi hoppas att denna förändring kommer att vara
mycket uppskattad av kommunens innevånare.
Kosten – Viktiga händelser
I april startade ett pilotprojekt med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan.
Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del av barnen på skolan äter frukost i
skolmatsalen varje dag.
På hösten 2017 startades ett projekt på Bysjöstrands äldreboende där vi
serverar lunch i samlingssalen på fredagar. Projektet har varit mycket
uppskattat och vi fortsätter med detta under 2020. Hösten 2018 tilldelades
kostenheten en mycket hedrande utmärkelse för bästa äldremat i regionen av
SPF Gävleborg.
Ett samarbete med Gästrike återvinnare med syftet att minska matsvinnet
inom äldreomsorgen avslutades under våren 2017. Under 2020 kommer vi
att ta fram en ny plan för minskat matsvinn tillsammans med de andra
kommunerna i Regionen, detta inom ramen för ny Regional Kretsloppsplan.
Den årliga Ekomatsligan hölls den 22 maj i Stockholm och Ockelbo kommun
hamnade återigen på en hedrande 15:e placering med 47 % ekologiskt (baserat
på 2018 års inköp).
Personalen har fått utbildning inom specialkost och konsistensanpassad kost,
livsmedelshygien samt vegetarisk kost.
Perslundaskolan har under året fortsatt haft en dag i veckan då båda
lunchalternativen varit vegetariska.
Under hösten evakuerades Wij förskola för ombyggnation och verksamheten
flyttade in i Kaplansgården.
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Måluppfyllelse Grundskolan
Antal behöriga till gymnasiet åk 9
2019

2018

2017

56

42

41

Antal obehöriga till gymnasiet åk 9
2019

2018

2017

10

11

8

2018

2017

Meritvärden åk 9
2019
F 249,78

P 181,15

Tot 212,93

F 216,92

P 207,25

F 240

P 206

Tot 212,08

Tot 219,5

2019

2018

2017

196,23

182,5

178.6

Meritvärden åk 6

Framtiden
Utbildningssektorn har i hela landet, Ockelbo inget undantag, stora
utmaningar. Den största utan undantag är kompetensförsörjningen. Att våra
elever får möta behöriga pedagoger. Bristen av behöriga pedagoger är redan
påtaglig och den kommer att öka. Den viktigaste delen som vi kan påverka är
att vara en mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så bra
förutsättningar som det är möjligt.
Förskolan så är det stora utmaningar vad det gäller gruppstorleken, hur ska
vi uppnå skolverkets rekommendationer vad det gäller antalet barn/grupp?
Till det ska vi också ha behöriga pedagoger, se tidigare stycket. Ockelbos
förskolor har förändrats under senaste året men det krävs mer för att vi ska
kunna leva upp till skolverkets redan nämnda rekommendationer.
En annan stor utmaning är digitaliseringen, vi är bra rustade vad det gäller
hårdvara där vi har 1 till 1 på år 4 till 9, fattas en del på de yngre åldrarna.
Utmaningen ligger hur vi anpassar undervisningen utifrån det, har pågår det
kompetensutvecklingsinsatser men det kommer det att krävas mer ut av.
Analysen av grundskolans resultat är att pojkarnas skolresultat har en negativ
utveckling. Det behöver vi jobba vidare med att förändra. Åk 6 meritvärden
rör sig i rätt riktning och skolans resultat är fortsatt på en god nivå, dock så
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kan vi inte vara tillfreds så länge inte alla blir godkända att komma in på ett
nationellt gymnasieprogram.
Den organisation som vi i dag har för utbildning i kommunen har etablerats
under 2019, ny ska den förfinas och verkligen ta form. 3 rektorer finns det i
kommunen, rektor förskola, rektor grundskola och rektorvuxenutbildning.
Den organisationen kommer i en gemensam ledningsgrupp utveckla alla
utbildningsfrågorna i kommunen. Detta görs under ledning av skolchefen
(förvaltningschefen UKN i Ockelbos organisation).
En central fråga som vi kommer att arbete med 2020 och framåt är vilken
resurstilldelning kommunen ska arbeta efter vad det gäller utbildning. I dag
har vi ett verksamhetsanslag oberoende av flera faktorer, så som lokal
kostnader och antal elever. Vi behöver utreda om det är bästa sätt att fördela
kommunens resurser eller om det är att ha ett elevpengsgrundat system där
även våra kostnader för lokaler ingår.
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2019

2018

Budget

134 409

131 691

Utfall

142 713

136 607

-8 304

-4 916

1 190

619

165
139
26

163
137
26

6,3%
7,1%
2,7%

6,0%
6,9%
2,8%

Årets resultat

Resultat
Årets investeringar

Personalredovisning
Antal anställda
kvinnor
män
Sjukfrånvaro
kvinnor
män

UKN 2020/00019
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2018
Budget Bokslut

2019
Budget Bokslut
Kulturverksamhet kr per invånare

1 163

1 147

1 187

1 171

Fritidsverksamhet kr per invånare

1 059

1 068

1 059

1 144

245

270

266

254

133 763

126 100

119 541

127 078

584

595

565

584

89 166

97 197

91 750

90 532

Förskola antal barn
Nettokostnad kronor per barn
Grundskola antal elever
Nettokostnad kronor per elev
Särskola antal elever
Nettokostnad kronor per elev
Gymnasieskola antal elever
Nettokostnad kronor per elev

Ola Johansson
Förvaltningschef

12

9

13

15

492 500

585 444

448 077

424 647

172

182

176

178

116 506

119 543

113 858

119 741
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning
Budget

Utfall

Avvikelse

Utfall

2 019

2 019

2 019

2 018

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET
KULTURSKOLA
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
FÖRSKOLEKLASS
FÖRSKOLA
FRITIDSHEM
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING
GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB

ALLM KOMMUNADMINISTRATION
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Gymnasiet)

GYMNASIESKOLA
Summa UKN totalt

303
1 450
3 070

46 024
11 577
3 580
-1 420
0
0
114 370

363
1 402
3 184
4 928
175
3 436
3 217
34 047
3 147
2 091
51 468
11 067
3 178
-1 025
-10

-60
48
-114
-108
43
161
-646
-1 275
331
239
-5 444
510
402
-395
10

288
1 755
3 117
5 022
152
3 671
2 257
32 278
3 521
2 315
47 093
11 391
4 055
-1 622
0

348
121 016

-348
-6 646

0
115 293

20 039

21 697

-1 658

21 314

134 409

142 713

-8 304

136 607

4 820
218
3 597
2 571
32 772
3 478
2 330

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämnden per 2019-12-31 visa att nämnden har ett underskott om -8 304 tkr.
Grundskolan och dess gemensamma verksamheter har ett underskott om -5 444 tkr. Personalkostnader är
huvudsakliga orsaken till de ökade kostnaderna, varav:
Särskilt stöd -1546 tkr.
Köp av huvudverksamhet från fristående huvudman, -657 tkr.
Kostnader för grundskolan -3 505 tkr.
Förskoleklass har ett underskott om -646 tkr och fritids har ett överskott om 331 tkr. Sammantaget visar
verksamheterna ett underskott som består av personalkostnader.
Förskolan visar ett underskott -1275 tkr, personalkostnader och ej budgeterade hyreskostnader.
Grundsärskola och gymnasiesärskola visar tillsammans ett överskott om 641 tkr, budgeterade antal elever har
minskat under året.
Vuxenutbildningen visar ett överskott om 510 tkr, ojämn fördelning av personal mellan verksamheterna.
Förvaltningschefens gemensamma kostnader visar ett underskott om -395 tkr, inköp resursplaneringsprogram
och obudgeterade kostnader.
Kostverksamheten visar ett underskott om - 348 tkr i samband med nytt tillagningskök.
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Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Interkommunal ersättning och bidrag till huvudmän för
gymnasieskola 2020.
Förslag till beslut
Redovisas på sammanträdet.
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Rapporter/Övriga frågor
1. Frukost Perslundaskolan.

kl 07.30-08.20

2. Kommunens revisorer.
Rapporten: Styrning och utveckling av grundskoleutbildningen.

kl 09.00

3. Wifi strålning.

kl 09.30 Henrik Brolin

4. Meröppet Biblioteket

kl 10.00 Lars Persson

5. Utvärdering frukost Perslundaskolan.

kl 10.30 Per Ahlbom

6. Öppettider Sim- och friskvårdscenter.

Per Ahlbom

7. Tobaksfri generation.

Ola Johansson

8. PRAO elever – riktade statsbidrag.

Ola Johansson

