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Datum

2020-10-22

Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

Onsdag 4 november 2020 kl. 09:00

Utses att justera: _____________________________________
OBS! Endast tjänstgörande ledamöter, ersättare kallas in om behov
föreligger.
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3.

Redovisning av meddelanden
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Utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesdagar 2021
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Ola Johansson
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Ola Johansson
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Delegeringsordning för Utbildnings- och kulturnämnden

Ola Johansson
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Utvecklingsstipendium 2021

Ola Johansson
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Rapporter/Övriga frågor
- Kultur - Patrik Fliesberg och Lars Persson
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- Hyran badhuset
- Wi-Fi strålning
- PwC – granskning ekonomisk styrning

Staffan Nordqvist
ordförande

kl 09.00 – 09.45
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Datum

Referens

2020-10-12

UKN 2020/00178

Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-10-12

UKN 2020/00179

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2019-12-13.
2. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2020-03-31.
3. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2020-04-28.
4. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2020-06-02.
5. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2020-06-10.
6. Samverkansprotokoll – Vuxenutbildningen 2020-09-08.
7. Uk-sam protokoll 2020-10-27.
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Datum

Referens

2020-10-19

UKN 2020/00181

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Skolinspektionen – Godkänner DBGY Juvelen AB som huvudman för
gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola Gävle i Gävle
kommun kommun. Avser utbildning på det nationella handels- och
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service,
2020-09-19.
2. Skolinspektionen – Godkänner Friskolan Nytorp AB som huvudman för
gymnasieskola vid Friskolan Nytorp Bollnäs kommun. Avser utbildning
på det nationella fordons- och transportprogrammet med inriktning
transport, 2020-09-25.
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Datum

Referens

2020-10-12

UKN 2020/00180

Stensson, Anette, 070-160 56 65
anette.stensson@ockelbo.se
UKN

Utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesdagar 2021
Förslag till beslut
Sammanträdesdagar för utbildnings- och kulturnämnden fastställs för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesdagar för år 2021 ska fastställas.
Förslag till sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden enligt
följande:

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beredning
25
1
6 tisd
17

Sammanträde
10
17
21
2

6
25
15

Måndag kl 10.00

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer

22
10
1
Onsdag kl 09.00
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UKN 2020/00188

Johansson, Ola, 070-4141498
ola.johansson@ockelbo.se

Ekonomisk uppföljning september 2020
Förslag till beslut
Godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per september 2020.

OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning
SEPTEMBER

Verksamhet

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

September

September

September

2020

2020

2020

2020

2020

2020

364

364

0

273

200

73

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET

1 380

1 380

0

1 035

1 321

-286

KULTURSKOLA

3 106

3 106

0

2 330

2 112

218

SIMHALL

2 947

3 452

-505

2 210

2 458

-248

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

2 262

2 262

0

1 697

1 640

57

219

219

0

164

80

84

3 596

3 596

0

2 697

2 546

151

FÖRSKOLA

35 810

34 810

1 000

26 858

24 309

2 549

VUXENUTBILDNING

11 428

10 888

540

8 571

7 671

900

2 580

2 230

350

1 935

1 776

159

475

775

-300

356

565

-209

ALLM KOMMUNADMINISTRATION

0

0

0

0

0

0

KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet)

0
64 167

0
63 082

0
1 085

0
48 125

-95
44 583

95
3 542

FÖRSKOLEKLASS

2 967

2 967

0

2 225

2 196

29

FRITIDSHEM

2 771

3 021

-250

2 078

2 354

-276

OBLIGATORISK SÄRSKOLA

2 340

2 340

0

1 755

1 783

-28

36 825

38 135

-1 310

27 619

27 783

-164

9 475

8 575

900

7 106

6 036

1 070

Summa grundskola

54 378

55 038

-660

40 784

40 152

632

GYMNASIESKOLA

21 639

23 439

-1 800

16 229

17 502

-1 273

140 184

141 559

-1 375

105 138

102 237

2 901

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
BIBLIOTEKSVERKSAMHET

GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB

GRUNDSKOLA 1-9
ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Summa UKN totalt
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-09-30 visa att nämnden har ett överskott om 2 901 tkr efter
9 månaders verksamhet. Årsprognosen är -1 375 tkr. Retroaktiva löner är inte med i utfallet per 200930, men hänsyn tagen till
lönekostnaden i årsprognosen.
Simhallen beräknat underskott -505 tkr, personalkostnader och minskade intäkter.
Förskola beräknat överskott 1000 tkr, förväntas kostnader under hösten för paviljonger vid Wij förskola.
Vuxenutbildning beräknat överskott 540 tkr. Planerade investeringar ryms inom ordinarie investeringsbudget. Nya
yrkesutbildningen Undersköterska finansieras i sin helhet av statsbidrag.
Gymnasiesärskola beräknat överskott 350 tkr, minskat antal elver.
Gemensamma kostnader beräknat underskott 300 tkr, IT-kostnader.
Grundskola beräknat totalt underskott -660 tkr, personalkostnader. Minskade köpta platser av fristående huvudmän och andra
kommuner. Minskade It-kostnader, effektiv tjänsteplanering och ökad kostnadsmedvetenhet bidrar till minskade kostnader.
Gymnasiet beräknat underskott 1 800 tkr, faktiska kostnad köp av huvudverksamhet.
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2020-10-21

UKN 2020/00192

Johansson, Ola, 070-4141498
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Internkontroll inköpstrohet mot ramavtal 2020-01--06
Förslag till beslut
Godkänner internkontrollen.
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal 200101-200630. Kontrollerade
områden är kontorsmateriel och drivmedel.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-10-21

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer

2020-10-14

INTERNKONTROLL INKÖPSTROHET MOT RAMAVTAL
Ärende:
Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal 200101-200630
Kontrollerade områden:
Kontorsmateriel samt Drivmedel

Kontrollmetod:
Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via samkörning av redovisning och gällande avtal. Procenten enligt avtal baseras på beloppet och inte antalet.

Kontorsmateriel

UKN Jan - jun

Antal inköp/fakturor

17

Värde (tkr)

28

Enligt avtal

53%

Utanför avtal

47%

Kommentar:

Avtalstroheten är 53%, och är lägre än önskat. Inköp enligt avtal har ökat sedan föregående period.
Stärkt tydlighet till inköpare av kontorsmateriel kan öka avtalstroheten.

1 (2)

Drivmedel

UKN Jan-jun

Antal inköp/fakturor

11

Värde (tkr)

10

Enligt avtal

0%

Utanför avtal

100%

Kommentar:
Avtalstroheten inom detta område är noll, och är en försämring sedan föregående period. Även fast
det totala beloppet ej är av väsentlig vikt för nämnden, bör avtalstrohet eftersträvas. Det är önskvärt att inköpstroheten för detta område ökar sin andel inköp enligt avtal.

Förslag till beslut:
Godkänna Interkontrollen
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Datum

Referens

2020-10-21

UKN 2020/00190

Johansson, Ola, 070-4141498
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Delegeringsordning för Utbildnings- och kulturnämnden
Förslag till beslut
Godkänner delegeringsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Årlig översyn av delegeringsordning för Utbildnings- och kulturnämnden.
Nuvarande delegeringsordning för UKN beslutades 110824 och uppdateras
kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-10-12.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer

DELEGERINGSORDNING
FÖR
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Antagen av UKN 2011-08-24 § 69

Reviderad 2014-10-28
Reviderad 2015-06-09
Reviderad 2015-08-25
Reviderad 2015-09-22
Reviderad 2016-12-07
Reviderad 2017-02-15
Reviderad 2018-04-18
Reviderad 2018-12-05

UKN § 69/2014
UKN § 50/2015
UKN § 62/2015
UKN § 76/2015
UKN § 77/2016
UKN § 9/2017
UKN § 26/2018
UKN §§ 69,70/2018

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Utbildning, kultur och fritid
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Förkortningar som används i denna delegeringsordning
UKN
UK-chef
R
Chef
KL
OSL
FL
SL
SF
GF
VF
AML
SFS

Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturchef
Rektor
Kommunallag (1991:900)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Förvaltningslag (1986:223)
Skollag (2010:800)
Skolförordning (2011:185)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
Arbetsmiljölag (1977:1160)
Svensk författningssamling

3 (14)

Allmänt om delegering
Bestämmelserna om delegering återfinns i Kommunallag (1991:900) 6 kap 33-38 §§.
Delegering/delegation innebär att överflytta beslutsrätt. Utbildnings- och kulturnämnden kan
uppdra åt någon/några att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Den som
får beslutanderätten kallas delegat. Delegat kan vara enskild ledamot eller ersättare i nämnden,
grupp ledamöter i nämnden eller enskild anställd inom kommunen.
Nämnden har möjlighet att utse ställföreträdande delegat. Vid delegats frånvaro eller förhinder
tillkommer beslutanderätten ersättaren. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl delegat
som ersättare är frånvarande och det föreligger en brådskande situation tillkommer beslutanderätten närmast överordnad chef.
Avsikten med delegering är att åstadkomma en effektiv förvaltning genom att avlasta nämndens
löpande rutinärenden där hantering styrs av redan utfärdad lag och förordning eller givna direktiv.
När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut
fattade med stöd av denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens beslut och överklagas
därför på samma sätt som nämndens beslut.
Beslut fattade av delegat kan inte överprövas av nämnden.
Till delegat överlämnad beslutanderätt kan när som helst återkallas av nämnden tillfälligt eller
definitivt.
Vid tveksamhet kan alltid ett ärende, på delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för
avgörande. Rätt att besluta på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att besluta.
Nämnden förutsätter, att beslut av delegat följer de förordningar och anvisningar som är tillämpliga,
samt att beslut av delegat föregås av erforderligt samråd.
Beslut av delegat ska som regel snarast anmälas skriftligt till nämnden. I de fall anmälan av
delegeringsbeslut kan ske med annat tidsintervall finns detta noterat i kolumnen för kommentarer.
Anmälningssystemet skall tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har
också i vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden (laglighetsprövning enligt
kommunallagen).

Anmälan av beslut
Respektive delegat ska skriftligt dokumentera besluten.
Av beslutshandlingen skall framgå






Ärendemening
Beslutsinnehåll
Delegat/vem som fattat beslutet
När beslutet fattades
Vem som delgivits beslutet

Besluten skickas fortlöpande (se ovan) till sekreteraren för utbildnings- och kulturnämnden som ser
till att de anmäls vid nästkommande sammanträde.

Registrering av beslut
Delegeringsbeslut antecknas med numrering och datering under särskild paragraf i protokollet.

Förvaring av beslut
Beslut och underlag förvaras i pärm och finns tillgängliga vid sammanträdet.
4 (14)

1. Utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning - gemensamt
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Brådskande ärenden

KL 6 kap
36 §

Ordförande
UKN

Gäller ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan inväntas. Beslut
skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

2

Vidaredelegering

KL 6 kap
37 §

UK-chef

UKN ger härmed förvaltningschefen
rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt i enlighet med
kommunallagens bestämmelser (KL
6 kap 37 §).
Beslut fattade på vidaredelegation
skall anmälas till förvaltningschef
och till UKN.

3

Befullmäktigande av ombud
att för Utbildnings- och
kulturnämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag

UK-chef

4

Omfördelning av medel
mellan ansvar och
verksamheter

UK-chef

5

Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada
som förorsakats av personal
(ej enhetsnivå,se pkt 7)

UK-chef

Skadeståndslagen 3 kap

6

Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada
som förorsakats av personal
(anställda på enhetsnivå)

Chef

Skadeståndslagen 3 kap

7

Avskrivning av fordran inom
UKN:s verksamhetsområden

UK-chef

Formell avskrivning efter beslut av
UKN

8

Pröva utlämnande av allmän
handling, vägran att lämna ut
allmän handling och
utlämnande av handling med
förbehåll (ej enhetsnivå se pkt
20)

OSL 6 kap
1-6 §§

UK-chef

Beslutet kan överklagas OSL 6 kap
7§

9

Pröva utlämnande av allmän
handling, vägran att lämna ut
allmän handling och
utlämnande av handling med
förbehåll (på enhetsnivå).

OSL 6 kap
1-6 §§

Chef

Beslutet kan överklagas OSL 6 kap
7§

10

Beslut att vägra tillmötesgå
den registrerades begäran att
utöva sina rättigheter enligt
art. 15-22 när det inte är

UK-chef

5 (14)

möjligt att identifiera den
registrerade. Art 12.2.
11

Beslut att förlänga tiden för
tillhandahållande av
information till den
registrerade vid komplicerad
begäran, max. ytterligare 2
månader. Art 12.3.

UK-chef

12

Beslut att inte vidta åtgärder
med anlendning av den
registrerades begäran.

UK-chef

13

Beslut att vägra rättelse eller
komplettering av den
registrerades personuppgifter.
Art 16.

UK-chef

14

Beslut att vägra den
registrerades begäran om
radering (rätten att bli
bortglömd). Art 17.1-3

UK-chef

15

Beslut att vägra den
registrerade rätten till
begränsning av behandling.
Art 18.1-3

UK-chef

16

Beslut att vägra den
registrerade rätten till
dataportabilitet. Art 20. 1-4

UK-chef

17

Beslut att inte anmäla en
personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten när det är
osannolikt att
personuppgiftsincidenten
medför risk för fysiska
personers rättigheter och
friheter. Art 33.1

UK chef

18

Teckna
personuppgiftsbiträdesavtal.

UK-chef

19

Utse dataskyddsombud

UK-chef

20

Informationsägare

Respektive
chef/verksamhetsansvarig

Ersättare UK-chef
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2. Utbildning - Huvudmän och ansvarsfördelning
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

1

Befattningsutbildning för rektorer

SL 2 kap
12 §

UK-chef

2

Beslut om att personal som
saknar legitimation får bedriva
undervisning längre än sex
månader.

SL 2 kap
19 §

R

Efter samråd med UK-chef

3

Kompetensutveckling samt
personalens insikter i de
föreskrifter som gäller för
skolväsendet (ej enhetsnivå, se
pkt 4)

SL 2 kap
34 §

UK-chef

Se till att skolledarna ges möjlighet till
kompetensutveckling samt att dessa har
nödvändiga insikter i de föreskrifter som
gäller för skolväsendet
Uppföljning i det systematiska
kvalitetsarbetet

4

Kompetensutveckling samt
personalens insikter i de
föreskrifter som gäller för
skolväsendet (på enhetsnivå).

SL 2 kap
34 §

R

Se till att personalen vid förskole- och
skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling samt att dessa har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet
Uppföljning i det systematiska
kvalitetsarbetet

3.

Kommentar

Utbildning – Kvalitet och inflytande

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Systematiskt kvalitetsarbete

SL 4 kap 3 §

UK-chef

Varje huvudman inom skolväsendet skall
på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen.

2

Åtgärder, huvudmannanivå

SL 4 kap 7 §

UK-chef

3

Åtgärder, enhetsnivå

SL 4 kap 7 §

R

4

Rutiner för klagomål

SL 4 kap 8 §

UK-chef

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna
ska lämnas på lämpligt sätt.

5

Arbetsmiljöarbetet

AML 6 kap 17 §

R

De som genomgår utbildning (elever)
skall av huvudmannen för utbildningen
ges tillfälle att medverka i
arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om
det är rimligt med hänsyn till
utbildningens art och
utbildningsperiodens längd.

6

Utbildning och ledighet för
elevskyddsombud och
studerandeskyddsombud

AML 6 kap 18 §

R

Huvudmannen för utbildningen ska se till
att elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden får den utbildning och
den ledighet som behövs för uppdraget.

Om det vid uppföljning, genom klagomål
eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska
huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.

Anmälan till UKN terminsvis
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4. Utbildning – Åtgärder mot kränkande behandling
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Ansvar för rektor/förskolechef

SL 6 kap 5 §

UK-chef

2

Ansvar för personalen

SL 6 kap 5 §

R

Huvudmannen ansvarar för att
personalen fullgör de skyldigheter som
anges i detta kapitel, när den handlar i
tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

3

Målinriktat arbete

SL 6 kap 6 §

R

Huvudmannen ska se till att det inom
ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn
och elever.

4

Skyldighet att förebygga och
förhindra kränkande behandling

SL 6 kap 7 §

R

Huvudmannen ska se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.

5

Plan mot kränkande behandling

SL 6 kap 8 §

R

Huvudmannen ska se till att det varje år
upprättas en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling.

6

Skyldighet att utreda och vidta
åtgärder mot kränkande
behandling

SL 6 kap 10 §

R

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.

Anmälningsskyldighet till nämnd
föreligger enl SL

5. Utbildning - Skolplikt och rätt till utbildning
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Mottagande i grundsärskolan

SL 7 kap 5 §

UK-chef

Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.

2

Mottagande på försök

SL 7 kap 8 §

UK-chef

Den som är elev i grundskolan,
grundsärskolan eller specialskolan kan
på försök under högst sex månader tas
emot som elev i en annan av dessa
skolformer…

3

Integrerade elever

SL 7 kap 9 §

R

En elev i grundskolan kan få sin
utbildning inom grundsärskolan
(integrerad elev), om de huvudmän
som berörs är överens om detta och
elevens vårdnadshavare medger det.
En elev i grundsärskolan kan under
samma förutsättningar få sin utbildning
inom grundskolan.

4

Uppskjuten skolplikt

SL 7 kap 10 §

R

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas
av hemkommunen efter begäran av
barnets vårdnadshavare.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
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5

Skolpliktens senare upphörande

SL 7 kap 13 §

R

För den elev som inte gått ut högsta
årskursen när skolplikten annars skulle
ha upphört enligt 12 §, upphör
skolplikten i stället ett år senare, dock
senast när eleven fyller 18 år.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.

6

Skolpliktens tidigare upphörande

SL 7 kap 14 §

R

Om eleven före den tidpunkt som
framgår av 12 eller 13 § uppnår de
kunskapskrav som minst ska uppnås
för den skolform där eleven fullgör sin
skolplikt upphör skolplikten.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.

7

Rätt att slutföra skolgången

SL 7 kap
15-16 §§

R

Frågan om rätt att slutföra skolgången
enligt 15 § prövas av hemkommunen.

8

Ansvar för att skolplikten fullgörs

SL 7 kap
21-22 §§

UK-chef

21 § Hemkommunen ska se till att
skolpliktiga barn som inte går i dess
grundskola eller grundsärskola på
något annat sätt får föreskriven
utbildning.

9

Mottagande av elever från
utlandet

SF 4 kap 2 §

R

6. Förskolan
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Överenskommelse med annan
kommun

SL 8 kap 12 §

R

Efter samråd med UK-chef

Beslut om mottagande av barn
från annan kommun

SL 8 kap 13 §

Tillsyn över förskola och
fritidshem (godkända enl SL 2
kap 7 §) samt pedagogisk
omsorg (rätt till bidrag enl SL 25
kap 10 §)

SL 26 kap 4 §

UK-chef

Lagrum

Delegat

2

3

Om det finns särskilda skäl, får
hemkommunen komma överens med
en annan kommun om att denna i sin
förskola ska ta emot barn vars
utbildning hemkommunen ansvarar för.

R

Efter samråd med UK-chef
Ett barn har rätt att bli mottaget i
förskola med offentlig huvudman i en
annan kommun än hemkommunen, om
barnet med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå
i den kommunens förskola. Innan
kommunen fattar beslut om att ta emot
ett sådant barn ska den inhämta
yttrande från barnets hemkommun.

7. Förskoleklass
Nr

Ärendetyp

Kommentar
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1

Överenskommelse med annan
kommun

SL 9 kap 12 §

UK-chef

Om det finns särskilda skäl, får
hemkommunen komma överens med
en annan kommun om att denna i sin
förskoleklass ska ta emot barn vars
utbildning hemkommunen ansvarar för.

2

Mottagande av barn från annan
kommun

SL 9 kap 13 §

UK-chef

Ett barn har rätt att bli mottaget i
förskoleklass med offentlig huvudman i
en annan kommun än den som ska
svara för barnets utbildning, om barnet
med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå
i den kommunens förskoleklass.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av
barnet, eleven eller den sökande.

3

Beslut om att frångå
vårdnadshavarens önskemål om
placering vid skolenhet.

SL 9 kap 15 §

R

Kommunen får frångå elevens
vårdnadshavares önskemål om
placering endast om den önskade
placeringen skulle medföra att
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.

8. Grundskolan
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Överenskommelse med annan
kommun om att denna i sin
grundskola ska ta emot elever
vars utbildning hemkommunen
ansvarar för

SL 10 kap 24 §

UK-chef

Om det finns särskilda skäl, får
hemkommunen komma överens med
en annan kommun om att denna i sin
grundskola ska ta emot elever vars
grundskoleutbildning hemkommunen
ansvarar för.

2

Mottagande av elev från annan
kommun.

SL 10 kap 25 §

UK-chef

En elev har rätt att bli mottagen i en
grundskola som anordnas av en annan
kommun än den som ska svara för
elevens utbildning, om eleven med
hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundskola. Innan
kommunen fattar beslut om för att för
ett visst läsår ta emot en elev ska den
inhämta yttrande från elevens
hemkommun.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av
barnet, eleven eller den sökande.

3

Frångå vårdnadshavarnas
önskemål om placering.

SL 10 kap 30 §

R

En elev ska placeras vid den av
kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska
gå.
Beslutet får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
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4

Beslut om ytterligare
undervisningstid

SF 9 kap 3 §

R

Huvudmannen får besluta om
ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden.

5

Fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden

SF 9 kap 4 §

UK-chef

Huvudmannen beslutar efter förslag av
rektorn om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden.

6

Språkval

SF 9 kap 5 §

R

Huvudmannen ska som språkval
erbjuda minst två av språken franska,
spanska och tyska.

7

Elevens val

SF 9 kap 8 §

R

Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett
allsidigt urval av ämnen som elevens
val.
Anmälan till UKN terminsvis

9. Grundsärskolan
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Beslut om att läsa ämnen eller
ämnesområden

SL 11 kap 8 §

R

Huvudmannen för utbildningen avgör
om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämnesområden.

2

Överenskommelse med annan
kommun att den i sin
grundsärskola ska ta emot de
elever som hemkommunen
ansvarar för.

SL 11 kap 24 §

UK-chef

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

3

Mottagande av elev från annan
kommun

SL 11 kap
25-26 §

R

Innan kommunen fattar beslut om att
för ett visst läsår ta emot en sådan elev,
ska den inhämta yttrande från elevens
hemkommun.
Beslut enligt 25 § får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av
barnet, eleven eller den sökande.

4

Beslut om ytterligare
undervisningstid

SF 10 kap 2 §

R

Huvudmannen får besluta om
ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden.

5

Fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden

SF 10 kap 3 §

UK-chef

Huvudmannen beslutar efter förslag av
rektorn om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden.

6

Elevens val

SF 10 kap 5 §

R

Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett
allsidigt urval av ämnen som elevens
val.
Anmälan till UKN terminsvis

10. Gymnasieskolan
Ockelbo kommun har avtal med Gävle och Sandvikens kommuner om gymnasieutbildning.
Från och med ht 2011 bedrivs introduktionsprogrammet Individuellt alternativ i egen regi.
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”Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i
karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för
elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen”. Gymnasieförordning (2010:2039) 6 kap 6 §
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

1

Plan för utbildningen

SL 17 kap 7 §

R

2

Reducering av omfattning av
utbildningen på
introduktionsprogram

SL 17 kap 6 §

R

Utbildningen på introduktionsprogram
ska bedrivas i en omfattning som
motsvarar heltidsstudier. Utbildningens
omfattning får dock minskas, om en
elev begär det och huvudmannen finner
att det är förenligt med syftet med
elevens utbildning.

3

Antagning till individuellt
alternativ (som kommunen
ordnar i egen regi)

SL 15 kap 12 §

UK-chef

Huvudmannen ansvarar för
antagningen till de olika utbildningar
som anordnas av huvudmannen.

4

Behörighet

SL 17 kap 11 §

UK-chef

Om huvudmannen för utbildningen
finner att det finns synnerliga skäl, får
ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram
tas emot till yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.

5

Mottagande till utbildningar som
inte utformats för en grupp
elever

SL 17 kap 21 §

Antagningsnämnd

En kommun som anordnar (…)
individuellt alternativ (…) får ta emot
ungdomar som uppfyller
behörighetsvillkoren för respektive
utbildning även om de inte kommer från
kommunen.

6

Avgifter – beslut om att eleverna
ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel

SL 15 kap 17 §

R

7

Läsårstider

GF 3 kap 2 §

UK-chef

8

Utbyte av gymnasieresekort mot
kontant ersättning för boende på
studieorten motsvarande
kostnad för gymnasieresekort

UK-chef

Kommentar

Efter enskild prövning av varje begäran

11. Utbildning – gemensamt om interkommunal ersättning och bidrag
Utbildnings- och kulturnämnden fastställer varje år belopp för interkommunal ersättning och bidrag
till verksamheter med enskild huvudman. Kommuner och enskilda huvudmän kan därutöver
begära bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Beslut/avslag på begäran om
bidrag för särskilt stöd (vid
interkommunal ersättning)

SL
8 kap 17 §,
9 kap 16 §,
10 kap 34 §,
11 kap 33 §,
14 kap 14 §

UK-chef

Har ett barn/en elev ett omfattande
behov av särskilt stöd, behöver
hemkommunen inte lämna bidrag för
det särskilda stödet, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.

Gäller förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola,
fritidshem
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2

3

12

Beslut/avslag på begäran om
bidrag för särskilt stöd
(tilläggsbelopp) till fristående
förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola,
fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola

SL
8 kap 23 §
9 kap 21 §
10 kap 39 §
11 kap 38 §
14 kap 17 §
16 kap 54 §
17 kap 34 §
19 kap 27 §

Bidragsbeslut för var och en av
de enskilda huvudmännen.

UK-chef

Tilläggsbelopp ska lämnas för
barn/elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd Hemkommunen
är inte skyldig att betala tilläggsbelopp
för barn/elev i behov av särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.

UK-chef

Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar

1

Avgifter – beslut om att eleverna ska
hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel (gy, gr, sfi)

SL 20 kap 7 §, 21
kap 6 §

R

2

Beslut om att utbildningen på kurs
ska upphöra för elev samt beslut om
att på nytt bereda utbildning

SL 20 kap 9 §, 21
kap 9 §,

R

3

Utredning vid avstängning (gy, gr, sfi)

VF 7 kap 4 §

R

4

Anskaffande av praktikplatser för
arbetsplatsförlagt lärande

VF 2 kap 27 §

R

5

Mottagande av elev till
grundläggande vuxenutbildning

SL 20 kap 13 §
(även yttrande
enligt 14 §)

R

Beslutet får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

6a

Mottagande och antagning av elev till
gymnasial vuxenutbildning (som
kommunen anordnar i egen regi)

SL 20 kap 22 §

Antagningsnämnd

Beslutet får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

6b

Mottagande och antagning av elev till
gymnasial vuxenutbildning.

SL 20 kap 22 §

R

Beslut får överklagas
till Skolväsendets
överklagandenämnd

Löpande antagning till enstaka kurser mellan
antagningsnämndsmötena inom budgetram

7

Mottagande av elev inom särskild
utbildning för vuxna (som kommunen
anordnar i egen regi)

SL 21 kap 7 §

R

Beslutet får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

8a

Beslut om åtagande av kostnader för
elev inom vuxenutbildning hos annan
huvudman

SL 20 kap 21 §,
21 kap 7 §

Antagningsnämnd

Beslut enl SL 20 kap
21 § får överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

8b

Beslut om åtagande av kostnader för
elev inom vuxenutbildning hos annan
huvudman, enstaka kurser mellan

SL 20 kap 21 §,
21 kap 7 §

R

antagningsnämndsmötena inom budgetram

9

Beslut om nationella kurser

VF 2 kap 9 §

R

10

Mottagande till utbildning i svenska
för invandrare

20 kap 33 §

R

Beslut får överklagas
till Skolväsendets
överklagandenämnd
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11

Samverkan med arbetslivet (sfi)

20 kap 25, 27 §§

R

12

Utbildningens omfattning (sfi)

20 kap 24 §

R

13 Kultur och fritid
Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

1

Bidrag till fritidsarrangemang och
övriga bidrag inom budgetram

Fritidsintendent

2

Arrangerande av/bidrag till
kulturprogram etc. inom
budgetram

Kulturskolechef/
kulturhandläggare

3

Antagning av elever i
kulturskolan

Kulturskolechef/
kulturhandläggare

4

Lotteriärenden

Fritidsintendent

Kommentar
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Johansson, Ola, 070-4141498
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Utvecklingsstipedium 2021
Ordförandeberedningens förslag till beslut
1. Beslut kring dom projekt som förordas ska tas av verksamheten.
2. Årligen rapportering och redovisning till nämnden
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden instiftade hösten 060823 § 47 ett
stipendium för att stimulera till utvecklingsinsatser inom, förskola,
skolbarnomsorg och grundskola. Stipendiesumman för 2016 var 10 000:kronor.
År 2017 ändrade UKN stipendiet § 92 till att omfatta insatser kopplade till
framtida yrkesval för elever i år 3-6, summan utökades till 50 000:- kronor.
Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens förslag 2020-10-12.
Utbildnings- och kulturnämnden 2006-08-23, § 47
Utbildnings- och kulturnämnden 2017-12-05, § 92

Ärendet
Vi kan idag konstatera att verksamheten inte visat något större intresse av att
använda sig av dessa projektpengar. Stipendiet kan även framöver vara fritt
att söka för förskola, skolbarnomsorg och skola i enlighet med det
ursprungliga förslaget.
En styrka för rektor vore om de tillsammans med sin personal skulle kunna
söka och identifiera utvecklingsområden och som över tid kan variera såväl
inom åldersgrupper som inriktning och innehåll. Ett stort ansvar vilar på vår
personal, inte bara när det gäller traditionell kunskapsinhämtning, utan också
sådant som handlar om social fostran och utveckling inför det samhälle som
väntar.
Det är en fördel om dom som ansvarar för förskola/skola ges möjlighet att
diskutera och gemensamt komma fram till projekt och utvecklingsområden
som man anser att det finns anledning att utveckla eller förändra. Det är

Datum

Ockelbo kommun

2020-10-21
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också viktigt att ett stipendium med detta syfte inte får uppfattas som
ytterligare en pålaga på ett redan tungt och krävande arbete, utan mera ska
tas emot som något som ger en möjlighet till förändring och förbättring för
alla medverkande.
Beslut kring dom projekt som förordas ska tas av verksamheten, men årligen
rapporteras och redovisas till utbildnings- och kulturnämnden.

Beslutet ska skickas till
Rektor förskola/skola
Ekonomi
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Rapporter/Övriga frågor
1. Kultur - Kulturskolechef/kulturhandläggare Patrik Fliesberg och
bibliotekschef Lars Persson deltar.
2. Kränkande behandling.
3. PwC – granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och
kulturnämndens ansvarsområde.
4. Hyran badhuset.
5. Wi-Fi strålning.
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