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Datum

2019-09-06

Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet.
Efter mötet finns möjlighet att besöka Åbyggeby
skola och se dom nyinredda paviljongerna.

Tid:

Onsdag 18 september 2019 kl. 13:00

Utses att justera: ____________________________

Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordningen

2.

Redovisning av delegeringsbeslut

3.

Redovisning av meddelanden

4.

Arbetsår 19/20 för personal med uppehållstjänst

Ola Johansson

5.

Ekonomisk uppföljning juli 2019

Ola Johansson

6.

Tillbud och olycksfall jan-juni 2019

Anette Stensson

7.

Gästriklandsfonden - Ansökan bidrag

Anette Stensson

8.

Förskolan Lilla jag

Ola Johansson

9.

Nämndens kvalitetsbild 3, september 2019

Ola Johansson

10.

Års- och flerårsbudget 2020-2022

Ola Johansson

11.

Ändring av ett villkor för självskjuts

Ola Johansson

12.

Ansökan investeringsbidrag - Spårmaskin

Ola Johansson
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Ockelbo kommun
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Ärende
13.

Rapporter/Övriga frågor
- Presentation rektor.
- Förskoleutredningen.
- Trygghet/Kränkande behandling.
- Måldiskussion.
- Språkstödjare Öppna förskolan
- PwC-rapport – Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.

Staffan Nordqvist
ordförande

Föredragande

13.00 Marianne Axlund
14.00 Pia Holmström
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UKN 2019/00252

Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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2019-09-02

UKN 2019/00245

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. Ansökan bidrag – Föreningen Konst & Landskap, 2019-06-24.
2. Ansökan bidrag – Lingbo Byförening, 2019-06-24.
3. Ansökan bidrag – Åmots folkparkförening, 2019-06-24.
4. LOKsam protokoll Perslundaskolan, 2019-08-21.
5. Omfördelning av investeringsmedel, 2019-09-03.
6. Revidering utbildnings- och kulturnämndens attestförteckning, 2019-09-18.
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UKN 2019/00246

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Västa Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport
Perslundaskolan, 2019-07-04.
2. Kommunstyrelsen §96/2019 – Äskande om tilläggsanslag utbildningsoch kulturnämnden.
3. Svar till revisionen ang KF §77/2016 - Kunskapsutbyte med Polen för
årskurs 8 där det ska ingå ett besök till Auschwitz.
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UKN

Arbetsår 19/20 för personal med uppehållstjänst
Förslag till beslut
Beslutar enligt liggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Förvaltningschef UKN har ledningsgruppen för grundskolan
beslutat om arbetsåret för personal med uppehållstjänst enligt följande:
Höstterminen 2019
Måndag 19/8 – fredag 20/12 124 kalenderdagar
Vårterminen 2020
Tisdag 7/1 – fredag 12/6 158 kalenderdagar
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Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Ekonomisk uppföljning juli 2019
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning juli 2019.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

1(1)

OCKELBO KOMMUN
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - Ekonomisk uppföljning juli

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
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl program 65 gymn)

GYMNASIESKOLA
Summa UKN totalt

Budget
2019
303
1 450
3 070
4 820
218
3 597
2 571
32 772
3 478
2 330
46 024
11 577
3 580
-1 420
0
114 370

20 039
134 409

ÅrsAvvikelse
prognos årsprognos
2019
2019
353
-50
1 450
0
3 070
0
4 820
0
218
0
3 597
0
2 571
0
34 172
-1 400
3 478
0
2 330
0
48 024
-2 000
11 077
500
3 380
200
-1 420
0
0
0
117 120
-2 750

22 339
139 459

-2 300
-5 050

Budget
juli
2019
177
846
1 791
2 812
127
2 098
1 500
19 117
2 029
1 359
26 847
6 753
2 088
-828
0
66 716

Utfall
juli
2019
226
1 010
1 931
3 143
111
1 970
1 761
20 176
1 891
1 065
29 490
6 194
2 131
-760
64
70 403

Avvikelse
juli
2019
-49
-164
-140
-331
16
128
-261
-1 059
138
294
-2 643
559
-43
-68
-64
-3 687

11 689
78 405

11 143
81 546

546
-3 141

Nämndverks har gått över riktpunkten för budget, dock färre sammanträden på hösten.
Allmän fritidsverksamhet och Kulturskola har negativ avvikelse per juli, bidragen är utdelad till största delen på
våren, mindre bidrag på hösten. Avvikelsen beräknas minska.
Idrotts- och fritidsanläggningar har kostnader för reparationer och underhåll i projekt. Förväntad ersättning ger
noll i årsprognos.
Biblioteket inom budget.
Fritids och förskoleklass tar ut varandra.
Förskolan Lönekostnader över budget, utökad personal elevhälsa, utökad tjänst biträdande förskolechef och
administration förskola.
Grundsärskola har överskott just nu, men ny elev börjar till hösten. Årsprognos noll.
Grundskolan. Ökat underskott från april med 1000 tkr. Retroaktiva löner i juni 300 tkr. Elevhälsa slutfakturor
avseende vårterminen 200tkr över budget. Placering 85 tkr per månad. Särskilt stöd över budget, 120 tkr per
månad.
Vuxenutbildningen inom budget.
Gymnasiesärskola elev som har slutat, det minskar kostnaderna med ca 200tkr.
Gymnasieskolan går fortfarande under budget, 546tkr, men beräknas gå 2 300tkr över budget vid årets slut.
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UKN 2019/00247

Stensson, Anette, 0297-555 89
anette.stensson@ockelbo.se
UKN

Tillbud och olycksfall januari-juni 2019
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av anmälda tillbud och olycksfall januari-juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens
verksamhetsområde skall redovisas till nämnden två gånger per år.
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UKN 2019/00250

Stensson, Anette, 0297-555 89
anette.stensson@ockelbo.se
UKN

Gästriklandsfonden - Ansökan bidrag
Förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
För att få en sammanhållen och rättvis fördelning av bidrag från
Gästriklandsfonden har förvaltningen fått i uppdrag att samla inkomna
ansökningar att beslutas av nämnden.
Stipendiet ska i första hand vara kollektiva, målinriktade och utgå till
skolklasser för studiebesök eller för studieresa med sikte på arbetslivet.
Möjligt att söka från fonden är ett prisbasbelopp 47 300:- kronor.
Ansökningarna skall vara Gästriklandsfonden tillhanda senast 30 september.

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.

Beslutet ska skickas till
Ekonomi
Gästriklandsfonden
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UKN 2019/00254

Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Flytt av verksamhet Lilla jag
Förslag till beslut
Flytten av Lilla jags verksamhet flyttas fram till sommaren 2020 när
hyresavtalet går ut.
Sammanfattning av ärendet
UKN beslutade på sammanträdet 190612 att Lilla Jags verksamhet flyttar till
Kaplansgårdens och Stenhuggarens förskola i november 2019. Rektor,
biträdande rektor och förvaltningschefen för UKN har fått motta synpunkter
och önskemål från vårdnadshavare om att barnen ska få avsluta läsåret
2019/2020 på Lilla Jag.
Vi upplever i och med detta att det inte kommer bli någon bra överflytt för
barnen och ger därför förslaget att flytta fram flytten till sommaren 2020 när
hyresavtalet går ut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden § 52/2019
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UKN 2019/00244

Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Nämndens kvalitetsbild 3, september 2019
Förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns
2. UKN har en åtgärdsplan för budget i balans 2020
3. Skolans plan för studie- och yrkesvägledning revideras och vägledarens
tid läggs på vägledning.
4. Uppdrar till Elevhälsan att tillsammans med skolledningen analysera och
komma med förslag till åtgärder vad det gäller skillnaderna på pojkar och
flickors studieresultat.
5. Skolverkets insats utvärderas och återkopplas till nämnden vid årsskiftet
och efter läsårets slut
6. Plan för att motverka frånvaro för eleverna
7. PWCs revisionsrapport tas upp i UKN då vi får den rapporterad (hösten -19)
8. Nämnden bereds möjlighet att ta en viljeinriktning för vuxenutbildningen
i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Utbildning och kulturnämnden Nämndens kvalitetsbild (inför
Års- och flerårsbudget 2020-2022)
Nämndens kvalitetsbild är en utmaning att få väl samlad med de olika
verksamheter nämnden ansvarar för.
Utbildning som innefattar all utbildning från förskola till vuxenutbildningen
är den huvudsakliga verksamheten, såväl budgetmässigt som mest påverkan
på invånare i kommunen.
Kultur- och fritidsdelar som har mycket verksamhet men få delar som har
kopplingar med varandra utifrån ett organisatoriskt perspektiv, dock så
påverkar det många invånare i Ockelbo kommun.
Under nuvarande förvaltningschef så har vi inte lyckats med vår budget av
olika orsaker, nu är målet att vi ska uppnå en budget i balans. Det kommer
inte lyckas 2019 tyvärr men vi jobbar vidare på att 2020 ska budgeten hållas.

Vad har vi då för utmaningar?



Förskolan -barngrupper, behöriga pedagoger, effektivisering
Grundskolan -förbättra kunskapsresultaten, effektiviseringar som är
nödvändiga

Datum

Ockelbo kommun

2019-09-03
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Vuxenutbildning -vilken riktning ska vux Ockelbo gå?
Kosten -närproducerat, ekologiskt samt nöjda brukare
Fritid -drift av befintliga anläggningar, föreningsbidragen
Bibliotek -antal låntagare, tillgänglighet
Kulturskolan -fler elever och i högre åldrar

Utöver de utmaningar som finns på respektive verksamhet så har alla ett
gemensamt uppdrag att vi ska få en budget i balans. För att vi ska lyckas
med det så krävs det stora ansträngningar inom hela UKNs
verksamhetsområde.

NÄMNDENS KVALITETSBILD 3, SEPTEMBER
2019
Ärendebeskrivning
Nämndens kvalitetsbild 3 bygger i huvudsak på enheternas kvalitetsbilder

Det systematiska kvalitetsarbetet
Nämnden har beslutat om en modell för systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
på huvudmannanivå. Modellen utgår från skollagens bestämmelser om
systematiskt kvalitetsarbete samt de allmänna råden.
Modellen för SKA bygger på att varje enhet tre gånger per år upprättar en
kvalitetsbild som i sin helhet delges nämnden, detta bildar underlag för
nämnden att följa verksamheten. Kvalitetsbilden kompletteras med en årlig
kvalitetsdialog mellan nämndsföreträdare och verksamhetsföreträdare.
Arbetslagen arbetade med sina kvalitetsbilder under läsåret. Dessa
sammanställdes av förskolechef/rektor till enhetens kvalitetsbild som ligger
till grund för nämndens kvalitetsbild.
Här redovisades vilka förutsättningar verksamheterna haft, hur arbetet med
läroplanernas mål bedrivits, betygsresultat, resultat från nationella prov samt
elevenkäter.
Förskolan: Har en väl samlad kvalitetsbild där kommunens samtliga
förskolor arbetar med samma kvalitetsbild. Arbetsformen har verkligen satt
sig i förskolan, all personal är med och systematiken växer sig allt starkare.
Förskolans kvalitetsarbete är utifrån följande områden:
Normer och värden
Utveckling och lärande
-identitet och kroppsuppfattning
-språk och kommunikation
-matematik
-naturvetenskap och teknik
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Barns inflytande
Förskola och hem
Övergång och samverkan
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Varje område arbetas sedan utifrån ordningen:
Var är vi?
Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur blev det?
Utifrån de ovan nämnda områdena så är förskolan i Ockelbo på väg att nå de
målen som verksamheten satt upp. En del avdelningar kommer som brukligt
är längre, andra behöver lite längre tid.
Svårigheten att rekrytera förskollärare har fortskridit under året men till vår
glädje lyckades vi rekrytera två förskollärare till kommunen som började
sina anställningar i januari. Vi har fortsatt att annonsera de vakanta tjänsterna
under våren (10 st) och anställt två förskollärare till hösten som startar sina
anställningar i november.
Behovet att anordna en förkortad förskollärarutbildning för barnskötare är
stort och det finns många intresserade, en fråga som ledningen måste arbeta
vidare med.
Grundskolan: Under läsåret 2018/19 organiserades skolan under en rektor
vilket i kvalitetsarbetet har gett oss en samlad kvalitetsbild för grundskolan.
Grundskolans kvalitetsarbete är utifrån följande områden:
Normer och värden
Betyg
-gymnasiebehörighet
-meritvärde
-nationella prov
Elevers ansvar och inflytande
Skola och hem
Övergång och samverkan
Skolan och omvärlden
Förskoleklass
Fritidshem
Antalet behöriga till gymnasiet är 85 %.
Samtliga flickor når behörighet, pojkarna så är det 65%.
Meritvärde i åk 9
Flickor 238
Pojkar 184
Flickornas resultat är bättre än de senaste två åren, pojkarnas resultat har en
nedåtgående trend sedan flera år tillbaka.
Läsåret 18/19 infördes organisationen med en rektor för grundskolan i
Ockelbo kommun, under året så har rektor formerat sin inre organisation i
form av anställning av ytterligare 1 biträdande rektor (1/2 -19), en biträdande
var med redan vid läsårsstart. Grundskolorna i kommunen har under året
kommit närmre i form av mötes forum skapades där pedagogerna gavs
möjlighet att mötas mellan skolenheterna. Organisationen är fortfarande i sin
inledning, att sätta en organisation tar tid.
Enligt rektor så är följande områden att utveckla:
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Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolverkets insats)
Noggrannare analys av skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas
skillnader i studieresultat
Öka samsynen inom undervisning och värdegrundsarbetet
Bemötande av elever med särskilda behov, en skola för alla elever
Närvaro/frånvaro behöver tydligare kartläggas och analyseras
Elevhälsans kompetenser mot elever med särskilda behov behöver
stärkas
Digitaliseringsarbetet av undervisningen med ökat fokus på de yngre
åren samt fritidshemmet.
Studie och yrkesvägledning behöver stärkas, mer tid för SYV att
möta elever och prioritera yngre åldrar

Vuxenutbildningen:

En handlingsplan för vuxenutbildningen med prioriterade
utvecklingsområden fastställdes under hösten 2018 och de första insatserna
genomfördes under våren 2019 som en del i skolverkets riktade insatser.
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare har blivit en del av organisationen från januari 2019.
Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor av totalt 6000 skolor i Sverige som
blivit utvald för att delta i försöksverksamheten med digitalisering av
nationella prov. Försöksverksamheten pågår till december 2021 och från
2022 ska hela Sverige genomföra digitala nationella prov.
På ett år har vi gått från en behörig lärare till sex behöriga lärare vid SFI på
motsvarande elevunderlag och det har fått ett mycket stort genomslag i
verksamhetens kvalitet.
Bedömning och förslag på åtgärd
Arbetet med SKA har kommit olika långt inom de olika verksamheterna,
detta gäller både hur processerna organiseras och hur verksamhetens resultat
fångas upp och synliggörs i kvalitetsbilderna. Vi behöver fortsätta arbeta för
att få en samsyn, hur vi dokumenterar och lägger upp kvalitetsarbetet utifrån
verksamheternas behov och för att kunna jämföra resultat.

Närvaro/frånvaro
En av de tydligaste faktorerna till om eleverna lyckas i skolan är närvaro på
lektionerna. Elever som av olika orsaker inte deltar i undervisningen har
följaktligen sämre studieresultat, även faktorer som att komma sent till
lektionen eller ha annan aktivitet påverkar resultaten.
Bedömning och förslag på åtgärd
Skolan behöver aktivt arbeta för att eleverna är på lektionerna och ha en
tydlig plan för att motverka frånvaro. Ta fram en sådan plan och redovisa
den till nämnden men framförallt implementera den i hela organisationen så
att det blir den modell vi arbetar efter.
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Studie- och yrkesvägledning
Eleverna behöver få mer studie- och yrkesorientering. Den lagda planen som
i dag finns i kommunen bedöms vara bra, dock så följs det inte riktigt vilket
vi måste säkerställa. Det är en avgörande faktor för elevernas förståelse av
vikten att förvärva kunskaper som leder dem till det framtida yrkesvalet.
Bedömning och förslag på åtgärd
Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter ska leda till att eleverna får
mer vägledning och att planen efterlevs. Öka vägledarens arbetstid med
vägledningsfrågor.
Uppdatera planen för studie- och yrkesvägledning

Nyanlända elever
Ockelbo kommun har ingått ett avtal med Skolverket om att delta i de
riktade insatserna som erbjuds kommuner med hög andel nyanlända elever i
förhållande till det totala elevantalet. Till grund för insatsen ligger
Skolverkets uppdrag (U2015/3356/S) med syfte att stärka huvudmännens
förmåga att skapa goda förutsättningar för nyanlända elevers lärande. De
riktade insatserna ger stöd till huvudmannens verksamhetsutveckling med
inriktning på de nyanlända eleverna. Insatsen är tidsbegränsad.
Bakgrund
Ockelbo representerades av en biträdande rektor och en nämndsledamot vid
Skolverkets dragning om denna insats 11–12/6 2018. Efter det så bildades ett
lokalt team i Ockelbo som påbörjade den första fasen, att skaffa oss en
nulägesbild hur vi arbetar i frågan. Efter den bilden var framtagen så hölls en
workshop som Skolverkets representanter den 20 september. I workshopen
deltog personal som innefattas av insatsen, förskola, grundskola, Vux/SFI.
Det lokala teamet har haft regelbundna möte och arbetat vidare med frågan
för att komma fram till den åtgärdsplan som vi kommer arbete efter. Det
lokala teamet består av ledningsgruppen för utbildning med tillskott av två
lärare i verksamheten. Lokala teamets uppdrag att organisera och leda
insatsen från skolverket. Med nulägesbilden och dess efterarbete så har
följande utvecklingsområden identifierats och prioriterats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete
Samsyn och samarbete inom ledning- och verksamhetsnivå
Ökad delaktighet vårdnadshavare
Utbildning och kompetens
Vuxenutbildningens insatser mot nyanlända och flerspråkiga
Samordnare för lokala teamet
Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper
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Bedömning och förslag på åtgärd
Respektive område enligt ovan har nu en insats som genomförts, pågår eller
kommer att genomföras under läsåret som kommer. Dessa insatser ska leda
till lite olika saker men tillsammans lyfta skolans utvecklingsarbete för alla
elever.
Resursfördelning
PWC har fått i uppgift av kommunrevisorerna att granska styrning och
utveckling av grundskoleutbildningen i Ockelbo kommun. I denna
granskning ingår även att de ska syna fördelningen av resurser. Under hösten
kommer vi få en revisionsrapport från PWC på detta.
Bedömning och förslag på åtgärd
Invänta PWCs rapport och återkoppla denna till nämnden för vidare
hantering att se över den gällande resursfördelningen.

Vuxenutbildning
Det är angeläget med en politisk viljeinriktning för vuxenutbildningen i
Ockelbo. Ambitionsnivån är central och då det även påverkar andra
verksamheter i kommunen men också externa aktörer behöver det tas ett
samlat grepp för att staka ut framtidsinriktningen. Det handlar också om det
ska finnas ett Lärcentrum i Ockelbo samt synen på yrkesutbildningar.

Johansson, Ola
Förvaltningschef
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Års- och flerårsbudget 2020-2022
Förslag till beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2020-2022 på ram med konsekvenser, utifrån ramar och
investering fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, §57.
Utifrån preliminära ramar för års- och flerårsbudget 2020-2022 saknas
ca 7,8 miljoner 2020, 8,2 miljoner 2021, 6,6 miljoner 2022 för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen
motsvarar en uppräkning av ramarna med 2% årligen.

Ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett
flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet
naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra
avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett
tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen
kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål
verksamheten inte kommer kunna uppnå.
Kommer ej heller kunna uppfylla kraven på kosten vad det gäller närodlat
och kravmärkt. Städavtalet behöver förändras alternativt att vi minskar
avsevärt på städandet och då rimligen får andra negativa konsekvenser.
Vuxenutbildningen måste vi minska tillgängligheten till.
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet
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Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden
lyfta nedanstående områden i budgetprocessen:
Förskolan
Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala
förskolan KS 170228 § 15. Wij förskola återinvigs under hösten 19, men
behovet av förskoleplatser är inte helt tillgodosett. Förskole utredning är
genomförd och presenterad för UKN sep 19. En vision för förskolan i
kommunen och den framtida förskolan.
Idag finns totalt 51 medarbetare inom förskolan i Ockelbo kommun.
Grundskolan
Läsåret 18/19 infördes organisationen med en rektor för grundskolan i
Ockelbo kommun, under året så har rektor formerat sin inre organisation i
form av anställning av ytterligare 1 biträdande rektor (1/2 -19), en biträdande
var med redan vid läsårsstart. Grundskolorna i kommunen har under året
kommit närmre i form av mötes forum skapades där pedagogerna gavs
möjlighet att mötas mellan skolenheterna. Organisationen är fortfarande i sin
inledning, att sätta en organisation tar tid.
Vuxenutbildning
Verksamheten vid vuxenutbildningen i Ockelbo består i huvudsak av SFI
och Komvux. Det finns också elever som studerar på distans via extern
utbildningsanordnaren samt elever vid olika yrkesutbildningar som oftast
bedrivs i närliggande kommuner via Gästrike Vux.
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare har blivit en del av organisationen från januari 2019.
Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor av totalt 6000 skolor i Sverige som
blivit utvald för att delta i försöksverksamheten med digitalisering av
nationella prov. Försöksverksamheten pågår till december 2021 och från
2022 ska hela Sverige genomföra digitala nationella prov.
På ett år har vi gått från en behörig lärare till sex behöriga lärare vid SFI på
motsvarande elevunderlag och det har fått ett mycket stort genomslag i
verksamhetens kvalitet.
Kosten
Kostverksamheten i Ockelbo kommun består av 5 enheter. Enheterna
serverar och lagar mat till förskola, skola, äldreboende, hemtjänst,
trygghetsboende, dagcenter och boendestöd. Verksamheten har 12 anställda
exklusive kostchefen. Från och med oktober 2017 t.o.m. oktober 2019 har vi
två extratjänster i kostverksamheten.
I Perslundaskolans kök tillagas och levereras kall mat till kommunens tre
mottagningskök: Gäveränge skola/Ängens förskola, Stenhuggarens förskola
och Wij förskola. Perslundaskolan levererar också varm mat till
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förskoleavdelningarna Smultronet och Mumin och till byförskolorna i
Lingbo, Jädraås och Åmot.
I Bysjöstrands kök tillagas mat till äldreboendet, hemtjänsten,
trygghetsboendet, dagcenter och boendestödet.
I november 2019 kommer kostenheten att få ett nytt tillagningskök på Nya
Wij.

Simhall
Simhallens tidigare ärenden hos arbetsmiljöverket och hos VGS är nu
avslutade och vi har i dag en simhall som uppfyller kraven. Dock är det
centralt för simhallen att det måste underhålls arbetas för att vi ska bibehålla
den standarden. Organisationen kring simhallen har under året förändrats och
kostchefen är numera kost- och simhallschef.
Lönesatsning lärare
I Ockelbo liksom i princip hela Sverige är det hård konkurrens om behöriga
och legitimerade lärare. Detta gör att rörligheten på lärararbetsmarknaden
har ökat mycket under senare år. Nyanställd personal ofta går in på högre
löner än kollegor som redan finns i organisationen. I Ockelbo finns ett antal
medarbetare som under många år gjort ett bra jobb, men som trots det inte
ligger i närheten av nyanställda i lönehänseende. Detta förhållande behöver
rätas upp för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och
lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens.
Utbildnings- och kulturnämnden önskar att det från 2020 och framåt
tillskjuts medel utöver sedvanlig uppräkning av ramarna för
personalkostnader. Pengarna skall gå till en riktad lönesatsning för
legitimerade lärare i de skollagsstyrda skolformerna (förskola, grundskola,
fritidshem, vuxenutbildning).
Fördelning sker till legitimerade lärare som har en obruten anställningstid i
Ockelbo kommun på 10 år eller mer, respektive 20 år eller mer. Gruppen
som har arbetat 10 år eller mer i kommunen omfattar ca 20 personer och det
finns ca 30 personer med en anställningstid över 20 år. Extra lönesatsning
behöver göras om vi ska behålla den mycket kompetenta personal som vi
har.
IKT - Informations- och KommunikationsTeknik
Upphandling systemstöd för elevadministration
Inom den närmaste tiden kommer våra systemstöd att ta ny form.
Tillsammans med Gävle kommun har vi upphandlat såväl
elevregisteringssystem som lärarplattform som används inom utbildning. Det
innebär att den närmaste tiden kommer det vara mycket utbildningar för att
personalen ska få rätt förutsättningar till dessa system. Tidsplanen är att detta
ska vara genomfört så till hösten -20 är system helt igång.
När vi i augusti startade utrullning av datorer till våra elever så har vi idag en
dator till varje elev i årskurs 4-9.
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Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss
mellan 75-175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per
elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever
som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En elev som
kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat
vilket leder till att kostnaden finns kvar.

Elever i behov av grundsärskola eller
gymnasiesärskola
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan
hantera det budgetmässigt. I dagsläget så kostar det oss avsevärt mer an vad
som är avsatt i budget.

Fortsatt process
Nämnden har ännu inte pekat ut vilka områden som är aktuella för
reducering vid bibehållen ram. Klart är att fastställda ramar påverkar
möjligheten att uppfylla de mål som är satta och att besparingar inom
skollagsstyrda verksamheter även ändrar förutsättningarna för att nå de
statliga mål och krav som ställs.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Sammanställning

Driftsbudget
Budgetram

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

136 623

134 409

136 584

138 853

141 167

Investeringsbudget
Gemensamma investeringar UKN

1 360

1 320

720

720

720

Personal
Personalkostnader
Antal årsarbetare

92 383

83 695

85 788

89 657

89 658

144

152

152

155

155

OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Driftbudget
Nettokostnader tkr

Nämndverksamhet

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

287

303

309

315

321

Allmän fritidsverksamhet

1 755

1 450

1 478

1 506

1 534

Kulturskola

3 116

3 070

3 128

3 188

3 248

Idrotts o fritidsanläggn

5 020

4 820

4 912

5 005

5 100

152

218

222

226

231

Biblioteksverksamhet

3 671

3 597

3 665

3 735

3 806

Förskoleklass

2 257

2 571

2 620

2 670

2 720

32 301

32 772

33 395

34 029

34 676

Fritidshem

3 520

3 478

3 544

3 611

3 680

Grundsärskola

2 315

2 330

2 374

2 419

2 465

Grundskola

47 092

46 024

46 898

47 790

48 698

Vuxenutbildning

11 391

11 577

11 798

12 021

12 250

4 054

3 580

3 649

3 717

3 788

Allmän kulturverksamhet

Förskola

Gymnasiesärskola
Gemensamma kostnader
Kostverksamhet
Summa exkl gymnasieskola

-

1 621

-

1 420

-

1 447

-

1 474

-

1 502

115 310

114 370

116 545

118 757

121 014

Gymnasieskola
21 313
Totalt utbildnings- och kulturnämnden 136 623

20 039
134 409

20 039
136 584

20 039
138 796

20 039
141 053

136 584
20 039
116 545

138 853
20 039
118 814

141 167
20 039
121 128

Preliminär ram KF § 57/2019
Prel ram gymnasiet
Prel ram exlusive gymnasiet

OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Investeringsbudget
Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

Verksamhet/projekt

2018

2019

2020

2021

2022

Gemensamma investeringar UKN

1 360

1 320

Totalt

1 360

1 320

720
720

720
720

720
720

Beskrivning
Inför varje nytt budgetår upprättas en plan i förvaltningsbudgeten för nödvändiga investeringar. Beslut
om investeringar tas i utbildnings -och kulturnämndens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.

Investering 2020-2022

OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Nyckeltal
Nya nyckeltal tas fram under hösten 2019
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Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Ändring av ett villkor för självskjuts
Förslag till beslut
Tidigare beslutat villkor: att eleven ska vara antagen i en kommunal eller
landstings- /regionsdriven gymnasieskola ändras till:
 att eleven ska vara antagen i en gymnasieskola

Sammanfattning av ärendet
Ett av villkoren som beslutades 2019-08-30, för att bli beviljad självskjuts i
Ockelbo kommun är ”att eleven ska vara antagen i en kommunal eller
landstings- /regionsdriven gymnasieskola”.
Det har visat sig att det inte finns liknande förutsättningar att söka självskjuts
för en vårdnadshavare hos CSN, när eleven går på en fristående skola.

Beslutet ska skickas till
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Alkberg, Håkan
hakan.alkberg@ockelbo.se
UKN

Ansökan investeringsbidrag - Spårmaskin
Förslag till beslut
Beviljar ansökan om investeringsbidrag till inköp av spårmaskin.
Sammanfattning av ärendet
Åmots skidklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag på en
spårmaskin som både fräser upp snön och gör skidspår. Maskinen är lätt att
flytta mellan olika platser vilket innebär att alla föreningar kan nyttja den.
Kostnad: 50 000:- kronor inkl moms.

Beslutet ska skickas till
Åmots SK
Ekonomi
Håkan Alkberg
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Rapporter/Övriga frågor
1. Presentation rektor.

kl 13.00 Marianne Axlund

2. Förskoleutredningen.

kl 14.00 Pia Holmström

3. Trygghet/Kränkande behandling.
4. Måldiskussion.
5. Språkstödjare Öppna förskolan
6. PwC rapport – Arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
För kännedom.

