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Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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2020-09-04 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                 

 

1. Samverkansprotokoll Förskolan 2020-04-21. 

2. Samverkansprotokoll Förskolan 2020-05-26. 

3. Samverkansprotokoll Förskolan 2020-08-25. 

4. Samverkansprotokoll Förskolan 2020-09-24. 

5. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2020-04-07 

6. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2020-05-12. 

7. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2020-05-27. 

8. Avskrivning fordran, 2020-09-03. 

9. Åmots folkparksförening – ansökan bidrag 2020-08-11. 

10. ABF Gästrikebygden – ansökan bidrag 2020-08-12. 

11. Utbildnings- och kulturförvaltningens attestförteckning 2020, revidering. 

12. UKsam protokoll 2020-09-15.     
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                       

 

1. Kommunfullmäktige §44/2020 – Fyllnadsval (S) - ersättare Utbildnings- 

och kulturnämnden.                 

2. Skolinspektionen beslut – Godkänner ansökan som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten simning vid 

gymnasieskolan Hagströmska Gymnasiet Falun i Falu kommun, 2020-

06-25. 

3. Skolinspektionen beslut – Avslår ansökan som huvudman för 

gymnasieskola vid NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle i Gävle kommun, 

2020-09-17. 

4. Skolinspektionen beslut – Avslår ansökan som huvudman för 

gymnasieskola avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet med 

inriktningen pedagogiskt och socialt arbete vid Yrkesgymnasiet Gävle i 

Gävle kommun, 2020-09-18.       



 

 

 
 
 
Stensson, Anette, 0297-555 89 
anette.stensson@ockelbo.se 
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Tillbud och olycksfall januari-juni 2020 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av anmälda tillbud och olycksfall januari-juni 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområden skall redovisas till nämnden två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälda tillbud och olycksfall.                          
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2020-09-14 
 

 

SAMMANSTÄLLNING ANTAL ANMÄLDA TILLBUD  
OCH OLYCKSFALL JAN-JUNI 2020 

 

  

 Tillbud  Olycksfall           

Barn/elever 

Förskola  15 39 

Grundskola/Vux  49 31 

 

 
Personal 

Förskola  1 3 

Grundskola/Vux  24 2 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
Stensson, Anette, 0297-555 89 
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Gästriklandsfonden - Ansökan resebidrag 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år har Ockelbo kommun möjlighet att ansöka om ett resestipendium ur 

stiftelsen Per Eriksson och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden. 

Stipendiet ska i första hand vara kollektiva, målinriktade och utgå till skolklasser 

för studiebesök eller för studieresa med sikt på arbetslivet.  

 

Möjligt att söka från fonden är ett prisbasbelopp 47.600:- kronor. 

Ansökningarna skall vara Gästriklandsfonden tillhanda senast 30 september.  

 

Två ansökningar har inkommit: 

 

Ansökt bidrag 

45 000:- kr  År 8, besök vid Sveriges Riksdags Demokrativerkstad.  

7 500:- kr   År 3, Gäverängeskolan, besök till byarna Åmot, Lingbo och Jädraås.   

 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar.  

 

 

  

Beslutet ska skickas till 

Gästriklandsfonden 

Ekonomi 

Bidragsmottagare 
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2020-08-28 

 

ANSÖKAN GÄSTRIKEFONDEN  

Ändamål 

Medlen ska användas för att göra ett besök med 3 klasser i åk 8, vid 

Sveriges Riksdags Demokrativerkstad för högstadiet. Det är alltså en klass 

till i år vilket gör att vi behöver åka vi två tillfällen. Att vi åker två dagar beror 

på praktiska saker som t.ex. att de tar högst 25 elever samtidigt och genom 

att vi reser så långt kan vi endast boka eftermiddagstider och det är endast 

två tillfällen per eftermiddag. 

Enligt Lgr 11 är ett av målen att främja ett demokratiskt tänkande, förstå den 

demokratiska processen och se olika former av ett gemensamt 

beslutsfattande. Detta är även ett led i att genom detta stimulera eleverna att 

engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 

Beloppet vi söker kommer att användas till att bekosta resa t o r för två 

klasser och medföljande personal. Avgift buss Ockelbo-Stockholm-Ockelbo, 

för Djurgårdsfärjan och dessutom tänkte vi avsluta kvällen med ett besök vid 

Gröna Lunds nöjespark och vi tänkte då att en del av pengarna kunde 

bekosta inträdesbiljetten, som även inkluderar mat (Vi behöver erbjuda ett 

kostnadsfritt alternativ enl. Skollagen 10 kap 10§ ). Vi har lunch med från 

skolan som vi avnjuter i Hagaparken vid 11-tiden så det kan behövas något 

mer i magen innan resan vänder åter vid 21.00.  

Beloppet vi söker är 45000:-  se specificerat  andra sidan 

Med vänlig hälsning  

Monica Westling Andersson 

Perslundaskolan 
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Mellanmål och mat   7500:-  

Inträde och färja       8000:- 

Buss                         30000:- 

Sammanlagt = 45500:- 
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Demokrativerkstad vid Stockholm 

Riksdag i maj 2020 

Dagens program 

 

08.20 Samling vid hemklassrummet 

08.30 Buss avgår från Perslundaskolan 

Ca 10.30 Lunch vid Hagaparken, medhavd lunch från skolan 

bestående av: sallad, bröd, frukt och jos. 

12.30 Bussen släpper av oss i närheten av Riksdagshuset, här 

kommer en säkerhetskontroll och inhysning av ytterkläder, 

kepsar, väskor, mobilen och mp3-spelare i låsbara skåp att 

ske. 

13.00 Datum ej spikat, Demokrativerkstad börjar för grupp 1 

15.00 Datum ej spikat Demokrativerkstad börjar för grupp 2 

Ca 14.00 Dagen hos Riksdagen börjar eller avslutas med ett besök i 

Plenisalen beroende på vilken grupp man tillhör 

Ca 14.30 Djurgårdsfärjan över till Gröna Lund 

21.15 Samling vid bussen 

21.30 Återresa Ockelbo 

 

Beräknad ankomsttid Ockelbo blir kring 00.00 

Hälsningar Monica 

 



2020-09-16 
 

Ansökan till Gästrikefonden 

 

Vi ansöker om bidrag till vår ”Byarunda”. 

Vi i klass 3 kommer att åka på studieresor till våra byar Åmot, Lingbo och Jädraås (enligt vår 

lokala plan för åk 3 på Gäverängeskolan) och söker pengar till bussresorna samt luncher ur 

Gästrikefonden. Tanken är att eleverna ska få en djupare inblick och förståelse för byarna 

och dess historia men även stärka banden och sammanhållningen i gruppen. Vi kommer att 

gå på rundvandringar i ex hembygdsgården i Lingbo, äta kolbullar, se på tågen i Jädraås med 

guide, besöka leksaksmuseum, baka pizza i vedeldad ugn, göra studiebesök i kyrkorna, leka 

lekar m.m.  

Vi kopplar dessa resor med det centrala innehållet i ämnet SO 

Att leva tillsammans  

• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av 
familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 

 

Att leva i närområdet  
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten 
och klimat.  
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  
• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  
• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. 

 

Dessa resor betyder mycket för förståelsen av vår gemensamma historia. Vi har många 

nyanlända elever som aldrig har varit i byarna och har svårt att ta sig dit på egen hand, så de 

här resorna är extra viktiga för dem.  

Vi ansöker om 7500 för bussresorna samt matutgifter.  

Bussresor á 2000 kr, 3 resor (tur och retur) totalt 6000kr. 

Lunch á 500kr, 3 tillfällen, totalt 1500kr. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Karin Kilberg och Sinan Sirhan, klasslärare i 3:an.  



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-160 56 56 
malin.larsson@ockelbo.se 
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Revidering regler och riktlinjer förskola och fritidshem 

Förslag till beslut 

Godkänner revidering av regler och riktlinjer förskola och fritidshem.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn och revidering av regler och riktlinjer inom förskola och fritidshem.  

Beslutsunderlag 

Rektor Malin Larssons tjänsteskrivelse 2020-09-15.                          

 

 

 

Malin Larsson 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Information  Så här säger 8 kapitlet i Skollagen 2010:800: 

Erbjudande av förskola 

3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon 
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt 
vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under 
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag 
(2017:1115). 

4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år 
erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat 
följer av 5-7 §§. 

5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete 
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 

6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från 
och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas 
förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

Ansökan om förskoleplats Ansökan om förskoleplats fylls i digitalt via Ockelbo kommuns e-
tjänst som finns på www.ockelbo.se. 

Lämna in ansökan senast 4 månader innan. 

Förskoleplats kan erbjudas tidigast från och med den dag barnet 
fyller ett år.  

För 3-5 åringar erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka. 

Erbjudande och fördelning 
av förskoleplats 

Så här säger 8 kap i Skollagen 2010:800: 

Erbjudande av plats 

14 §   När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med 
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom 
fyra månader. 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt 
stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas 
förskola. 

Placering vid en förskoleenhet 

15 §   Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 
barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets 
vårdnadshavares önskemål. 

Riktlinjer i Ockelbo kommun: 

1. Barn i behov av särskilt stöd 
2. Barn som har syskon ges förtur i mån av plats 
3. Byte av förskoleplats, ansökan ska lämnas in senast 28 

februari för byte i augusti/september. Övrig tid på året går 
aktuell kö före. 

4. Aktuell kö 

Byte av förskoleplats sker i mån av plats i augusti/september om 
ansökan lämnats in senast 28 februari. 
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Nyttjande av plats – 
närvarotider 

 
Arbete och studier 

 Närvarotiden för barnet styrs av vårdnadshavares arbetstid, 
studietid samt skälig restid och sovtid,  
max 8 timmar, vid nattarbete.  

 Schema över närvarotiden ska läggas in och hållas 
uppdaterade i Schoolsoft av vårdnadshavare. Ändringar ska 
alltid meddelas till förskolan via Schoolsoft eller i direkt dialog 
med personalen. Personal och matportioner planeras utifrån 
barnens närvarotider.  Vid specialkost är detta extra viktigt! 

 Rektor eller biträdande rektor kan begära in arbetsschema 
eller studieintyg från vårdnadshavare.  

 Vid oanmäld sammanhängande frånvaro i 30 dagar betraktas 
platsen som uppsagd – platsen förloras och avgift debiteras 
för frånvarotiden samt uppsägningstiden. 

 Möjlighet kan finnas att lämna barn som har behov av sovtid, 
på förskolan före lunch trots att arbetstiden eller studietiden 
infaller senare på dagen. Samråd skall ske med personalen på 
avdelningen.  

 Vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-
5 år) minst 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, 
vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. Gäller ej under 
grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är 
barnet ledig.  

 I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets 
vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om 
sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande. 

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Arbetssökande  

 Barn 1-5 år som betalar avgift för platsen, har rätt till minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-
torsdag 09.00-14.00. Vid arbete gäller vårdnadshavares 
arbetstid och skälig restid. Vid lediga dagar gäller grunden för 
placeringen tisdag-torsdag 09.00-14.00 oavsett arbete 
måndag eller fredag. 

 Arbetssökande vårdnadshavare kan vid besök på 
arbetsförmedling eller vid anställningsintervju utöka 
vistelsetiden i samråd med personalen på avdelningen. Rektor 
eller biträdande rektor kan begära in intyg från 
vårdnadshavare.  

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Föräldraledighet  

Vid föräldraledighet med annat barn gäller nedanstående: 

 Barn 1-5 år, har rätt till 15 timmar/vecka på av förskolan 
anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 

 I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets 
vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om 
sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande. 

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Studier vid 
föräldraledighet 

 Vårdnadshavare som studerar under sin föräldraledighet kan 
ansöka om utökad vistelsetid för det äldre barnet på förskolan. 
Vårdnadshavare ansöker skriftligt till rektor eller biträdande 
rektor och anger omfattning och bifogar antagningsbesked. 

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 

 Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med 
havandeskaps- eller graviditetspenning får under första 
veckan nyttja förskoleplatsen för sitt barn enligt ordinarie 
vistelsetid, därefter gäller 15 timmar/vecka. 
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Vårdnadshavares 
sjukskrivning eller ledighet 
med havandeskaps- eller 
graviditetspenning 
 

 Ytterligare behov utöver 15 timmar/vecka ansöker 
vårdnadshavare skriftligt till rektor eller biträdande rektor 
och anger omfattning och skäl, läkarintyg bifogas.  

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Vårdnadshavares 
semester 

Under vårdnadshavares semester ska barnet vara ledigt.  

 Eventuella undantag kan göras i samråd med rektor eller 
biträdande rektor. 

Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Syskons sjukdom 

 Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom har rätt 
att nyttja sin förskoleplats enligt ordinarie vistelsetid, under 
förutsättning att tiderna är inom förskolans ordinarie 
öppethållandetider.  
 

 Undantag vid vinterkräksjuka och andra smittsamma 
sjukdomar då barnet stannar hemma. 

Barns sjukdom mer än fyra 
veckor 
 

 Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 
fyra veckor beviljas nedsättning av avgiften med halva 
månadskostnaden. Sjukdomen ska vara anmäld till 
förskolan. Läkarintyg ska kunna uppvisas. 

  
Nyttjande av plats – 
närvarotider 
 
Allmän förskola – från och 
med höstterminen det år 
barnet fyller 3 år 
 

 Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds 
”allmän förskola” 15 timmar per vecka, minst 525 timmar 
per år avgiftsfritt.  

 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen 
tisdag-torsdag 09.00-14.00. 

 Allmän förskola följer samma läsår som grundskolan när det 
gäller terminsstart/slut och lovdagar. Enbart allmän förskola, 
ingen avgift och barnet är ledig under skolans alla lov! 

 För nyttjandetid på annan tid eller tid utöver allmän 
förskoletid betalas hel månadsavgift. 

 Tid vid förskolan kan inte ”sparas” om den planerade tiden 
av någon anledning inte nyttjas. Vid arbete eller studier 
enstaka dagar utökas tiden den aktuella dagen, utan att 
det påverkar planeringen av tiden för resten av veckan. 
Barn som nyttjar avgiftsfri allmän förskola debiteras hel 
månadsavgift vid ovanstående utökning.  

 Byte av vistelsetid vid helgdag godkännes inte.  

 Verksamheten är inte obligatorisk.  

Uppsägning av plats Uppsägningstiden av förskoleplats är 30 dagar. 
Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se. 

 Avgift debiteras för uppsägningstiden.  
 

 Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro 30 dagar 
eller barnet slutar utan att vårdnadshavare  
säger upp platsen skall rektor eller biträdande rektor inom 
en månad meddela vårdnadshavare skriftligt att platsen 
upphör. Avgift uttages för frånvarotiden samt 
uppsägningstiden 30 dagar. 
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 Förskoleplatsen upphör automatiskt att gälla v. 32 det år 
barnet fyller 6 år. Önskad fritidshemsplats ansökes digitalt 
via Ockelbo kommuns e-tjänst som finns på 
www.ockelbo.se. 

Öppethållandetider Helgfri måndag-fredag 06.00-17.30 
Vid enstaka behov till kl. 18.30 sker överenskommelse med 
personalen, vid långvarigt kontinuerligt behov kontaktas rektor eller 
biträdande rektor. 
 

 Personalens arbetstider och därmed också 
verksamheternas öppethållandetider fastställs på basis av 
inlämnade scheman för barnen och kan därför variera.  
 

 Kommunen erbjuder inte barnomsorg under obekväm 
arbetstid, helger och nätter. 
 

 Under jul – och sommarledighet förekommer det att enheter 
slås ihop.  
 

 Under 6 vardagar per år är förskolan stängd för 
utvecklingsdag för personalen. Stängda dagar meddelas 
minst en månad i förväg. Vid behov av omsorg dessa dagar 
meddela detta till personalen eller rektor eller biträdande 
rektor senast 2 veckor innan. 
 

Avgift – förskola och 
fritidshem 

 Avgift uttages från första inskolningsdag t o m sista dagen 
för uppsägningstiden. Man betalar en avgift för förskoleplats 
alt fritidshemsplats oavsett hur många timmar man 
använder sig av. Avgift uttages månadsvis tolv månader per 
år. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodag den sista i 
månaden efter nyttjandemånad.  
 

 Avgift i förskoleverksamhet fr o m 200101 
Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kr/mån 
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/mån 
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/mån  
 

 Avgift i fritidshemsplats fr o m 200101 
Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/mån 
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/mån 
Barn 3: 1% av inkomsten  – dock högst 493 kr/mån  
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är  
fr o m 200101:  49 280:- kronor. 
 

 Det yngsta barnet räknas som ” Barn 1”. För det fjärde 
barnet betalas ingen avgift.  

 Barnomsorgsavgiften skall betalas i tid som anges på 
räkningen. Betalas inte fastställd avgift upphör rätten att 
använda barnomsorgsplatsen. Platsen kan fås tillbaka först 
när skuld är reglerad eller amorteringsplan är upprättad. Vid 
obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner som innebär 
att ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går  
vidare till kronofogdemyndigheten 

 

 



  

 5 (6) 

 

 
Inkomstförfrågan 

 

 Inkomst måste lämnas innan barnet placeras eller när 
familjens bruttoinkomst ändras. Förvaltningen förbehåller 
sig rätten att kontrollera inkomst hos skatteverket eller 
arbetsgivare. Om inkomstuppgift inte har lämnats inom 2 
månader debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. 
 

 Man betalar för platsen och inte för vistelsetiden. 
 

 Blankett ”Förskole- och fritidsplats – Inkomstförfrågan” finns 
finns på www.ockelbo.se. 

 

 
Delad faktura 

 

 I det fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och 
barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna 
har behov av plats, räknas båda föräldrarna som 
platsinnehavare. De kan då ansöka om delad faktura 
oavsett i hur stor grad de använder platsen. Avgiften 
grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 
förälders hushåll. Det innebär två fakturor som gäller 
samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte 
överstiga avgiften för en plats.  
 

 Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats 
innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full 
avgift utifrån sitt hushålls inkomster. 
 

 
Försäkring 

 
Barn/elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.   
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Information  Erbjudande av fritidshemsplats 

 

Ansökan om 
fritidshemplats 
 
 
 
 
 
Arbetssökande eller 
föräldraledig 
vårdnadshavare 

Ansökan om fritidshemsplats fylls i digitalt via Ockelbo kommuns  
e-tjänst som finns på www.ockelbo.se. 

Fritidshemsplats kan erhållas från och med vecka 32 sommaren 
innan barnet börjar förskoleklass fram till och med vårterminen det 
år barnet fyller tretton år. 
 

Barn inom fritidshemmet har inte rätt till någon plats vid 
vårdnadshavares arbetslöshet eller om vårdnadshavare är hemma 
med yngre syskon. 

Vid tillfällig anställning ansökes om fritidshemsplats vilken erhålles 
omgående på fritidshemmet. 

Nyttjande av plats -  
närvarotider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares 
sjukskrivning 
 
 
 

 

Vårdnadshavares 
semester 

 

Syskons sjukdom 

På fritidshemmet får barnet plats när vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnet styrs av 
vårdnadshavares arbetstid/studietid samt skälig restid och sovtid, 
max 8 timmar, vid nattarbete.  

 
I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets vistelsetid 
enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om sambo, make 
eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.  
 
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor 
beviljas nedsättning av avgiften med halva månadskostnaden. 
Läkarintyg ska kunna uppvisas. 
 
 

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig för havandeskap får 
under första sjukveckan nyttja fritidshemsplatsen för sitt barn enligt 
ordinarie vistelsetid. Läkarintyg ska kunna uppvisas. 
Ytterligare behov efter första veckan ansöker vårdnadshavare 
skriftligt till biträdande rektor och anger omfattning och skäl, 
läkarintyg bifogas. 

Under vårdnadshavares semester ska barnet vara ledigt 

 Eventuella undantag kan göras i samråd med rektor eller 
biträdande rektor. 

 
Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin 
fritidshemsplats enligt ordinarie vistelsetid, under förutsättning att 
tiderna är inom fritidshemmets ordinarie öppethållandetider. 
Undantag vid vinterkräksjuka och andra smittsamma sjukdomar då 
barnet stannar hemma. 
 

Uppsägning av plats Uppsägningstiden av fritidshemsplats är 30 dagar. 
Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se. 

 Avgift debiteras för uppsägningstiden.  
 

 Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro 30 dagar 
eller barnet slutar utan att vårdnadshavare  
säger upp platsen skall rektor eller biträdande rektor inom 
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en månad meddela vårdnadshavare skriftligt att platsen 
upphör. Avgift uttages för frånvarotiden samt 
uppsägningstiden 30 dagar. 

 

Öppettider Helgfri måndag-fredag 06.30-18.00 
Vid enstaka behov från 06.00 på morgonen eller till kl. 18.30 på 
kvällen sker överenskommelse med personalen, vid långvarigt 
kontinuerligt behov kontaktas biträdande rektor. 
 

Personalens arbetstider och därmed också verksamheternas 
öppethållandetider fastställs på basis av registrerade tider för 
barnen och kan därför variera. 

 
Fritidsklubb 

 
Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för alla elever i åk 4-6.  
Ansökan till fritidsklubb fylls i digitalt via Ockelbo kommuns  
e-tjänst som finns på www.ockelbo.se. 

Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider 
de ska vara på klubben och går hem själva. Elevernas intressen är 
utgångspunkten för planeringen av aktiviteterna. 
Följer grundskolans läsår när det gäller terminsstart/slut.  

Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut, ca 14.25 till 16.15 
varje skoldag. Höstlov, sport och påsklov ca 8.00-16.15.  
Stängd under sommar- och jullov. 

Kostnaden för fritidsklubb är 800 kr per termin och kostnaden är 
densamma oavsett hur mycket eleven deltar. 

Mellanmål erbjuds skoldagar till självkostnadspris. 
Under lovverksamhet erbjuds lunch och mellanmål till 
självkostnadspris. 

Mellanmål 10 kr de dagar man äter. 
Lunch 40 kr de dagar man äter. 

Mellanmål och lunch faktureras tillsammans med terminsavgiften. 
Fakturering sker två gånger per termin. 

Uppsägning av plats ska ske innan nästa termin. 
Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se. Om ingen 
uppsägning lämnas kvarstår platsen även till efterföljande läsår. 
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Ekonomisk uppföljning augusti 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning ekonomisk uppföljning augusti 2020 godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ekonomisk uppföljning augusti 2020.                  

 

 

                          

 

 

 

 



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Augusti Augusti Augusti

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 364 364 0 243 185 58

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 380 1 380 0 920 1 321 -401

KULTURSKOLA 3 106 3 106 0 2 071 1 895 176

SIMHALL 2 947 3 452 -505 1 965 2 125 -160

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 262 2 262 0 1 508 1 360 148

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 219 219 0 146 126 20

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 596 3 596 0 2 397 2 235 162

FÖRSKOLA 35 810 34 810 1 000 23 873 21 695 2 178

VUXENUTBILDNING 11 428 10 978 450 7 619 6 754 865

GYMNASIESÄRSKOLA 2 580 2 230 350 1 720 1 441 279

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 475 775 -300 317 526 -209

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -59 59

Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet) 64 167 63 172 995 42 778 39 604 3 174

FÖRSKOLEKLASS 2 967 2 967 0 1 978 1 969 9

FRITIDSHEM 2 771 2 971 -200 1 847 2 100 -253

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 340 2 610 -270 1 560 1 575 -15

GRUNDSKOLA 1-9 36 825 37 775 -950 24 550 24 512 38

ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET 9 475 8 625 850 6 317 5 394 923

Summa grundskola 54 378 54 948 -570 36 252 35 550 702

GYMNASIESKOLA 21 639 23 439 -1 800 14 426 15 231 -805

Summa UKN totalt 140 184 141 559 -1 375 93 456 90 385 3 071

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-08-31 visa att nämnden har ett överskott om 3 071 tkr efter

8 månaders verksamhet. Årsprognosen är -1 375 tkr.

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 450 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 -570 tkr, personalkostnader. Minskat underskott sedan föregående prognos. 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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UKN delårsbokslut per den 31 augusti 2020 

Nämndens kvalitetsbild 3 

 

Förslag till beslut 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns. 

                    

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 

Bifogar bilaga Mål   

                        

Ärendet 

1. Verksamheten 

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. 

2. Viktiga händelser under året (perioden) 

Förskolan: 

Tillfällig utökning av specialpedagogtjänst 1,0 under jan-feb, introduktion av 

ny specialpedagog inför att specialpedagog gick i pension i mars 2020. 
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Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har genomförts för 

all personal i förskolan, sista omgången var i jan-feb. Finansierats med 

statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan. 

Coronapandemin, covid-19 bröt ut, förskolan som varit placerad i 

Kaplansgården flyttades ur akut i april och placerades i tillfälliga lokaler på 

Wij. Familjecentralen, öppna förskolan beordrades av smittskyddsläkare att 

stänga sin verksamhet från i mars och fram tills dess att pandemin är över. 

Medarbetare på öppna förskolan flyttades till förskolan och grundskolan. 

Hög frånvaro bland både personal och barn periodvis under våren. 

Lilla jag flyttar ur sina lokaler, barnen flyttades till Wij och Stenhuggaren 

från mitten på juni. 

 

 

Grundskolan: 

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. Grundskolans ledning förändras i och med att en biträdande 

rektor går i pension i juni. Rekrytering av efterträdare påbörjades men 

avbröts. Dels såg underlaget tunt ut och dels så behövs lite mer tid att 

fundera på hur den fortsatta ledningsorganisationen behöver se ut. Därför har 

vi, inför ht 20, skapat en tillfällig ledningsgrupp för grundskolan. Detta för 

att säkerställa att vi fortsätter vårt arbete utifrån tidigare identifierade 

aspekter: 

 Kontinuitet 

 Budget 

 Pedagogisk utveckling 

 Behörighet till gymnasiet 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 
 

Utvecklingsarbetet inom grundskolan skulle under vårterminen 2020 

framförallt ligga inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanländas 

lärande; 

 Språk- och kunskapsutvecklande arbete  

 Ökad delaktighet vårdnadshavare  
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 Utbildning och kompetens  

 Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper 

 

Aktiviteter inom denna insats har bl. a. varit; 

 Kollegialt lärande utifrån Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet 

för grundskolans och vuxenutbildningens personal.   

 SKUA utbildning för pedagoger inom alla skolformer. 

 

Åbyggeby skolas personal har utbildats av SPSM kring Neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

Andra viktiga utvecklingsfrågor är kopplade till vår ekonomi, organisation 

och struktur/rutiner. Dock kom ju våren att domineras av Corona-pandemin.  

 

Tidigt under pandemin så beslutades att stänga gymnasieskolorna och då 

valde vi inom grundskolan att förbereda oss på ett beslut om stängning av 

grundskolan också. Vi tillsatte en arbetsgrupp, Fjärrundervisningsgruppen, 

som snabbt träffades och la upp en strategi för att förbereda verksamhet, 

elever och vårdnadshavare på en eventuell stängning av skolan. Alla elever i 

alla årskurser fick ”öva” på att ha undervisning på olika sätt. De yngre 

eleverna har såklart andra förutsättningar än de äldre. Ett par veckor senare 

hade Perslundaskolan så hög personalfrånvaro att vi inte längre klarade att 

bedriva undervisning. Den personal som var på plats fick en för hög 

arbetsbelastning vilket ledde till fler sjukskrivningar. Vi beslutade då att åk 

6, 7 och 8 skulle få turas om att vara i skolan. Två dagars fjärrundervisning 

varvades med en dag på plats. Beslut togs tidigt att årskurs 9 skulle skyddas 

så långt som möjligt så att de inte skulle riskera sina slutbetyg. Detta visade 

sig vara ett korrekt beslut och behörigheten till gymnasiet ökade med ca 10 

% under vårterminen. 

 

Grundskolans uppfattning är att åtgärden med fjärrundervisning fungerade 

mycket bra. Vi kunde ge eleverna undervisning enlig timplanen. En del 

elever hade behov att få sin undervisning på plats och det kunde de också få. 

Dessutom fick vi en skjuts i digitaliseringsarbetet. Vi kommer att fortsätta 

det arbetet framöver.  

 

Vuxenutbildningen: 

Efter ett intensivt förarbete startade den första yrkesutbildningen i Ockelbo 

genom vård och omsorgsutbildning i januari. Utbildningen är på tre terminer 

och två erfarna och legitimerade vårdlärare rekryterades för att möjliggöra 

utbildningen. Det har varit en grupp som läst heltid på plats och en grupp 

som har en flexutbildning där det vanliga är att kombinera studier med 

arbete. Vi har också gjort en ansökan att bli en del av vård- och 

omsorgscollege. Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som 

visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom 

samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven 

söker arbete. 

Från mitten av mars så har det bedrivits fjärr och distansundervisning för alla 

elever utifrån Covid-19. Det har varit en mycket stor utmaning för alla och 

särskilt för det elever som inte nått så långt i sin språkutveckling eller där 

den tekniska kompetensen har varit bristfällig. Det har inneburit en 

genomgripande förändring och utveckling av den digitala kompetensen hos 



Ockelbo kommun 
Datum 

2020-09-14 
 

UKN 2020/00146 
Sida 

4(7) 
 

 

både elever och personal. Samtidigt som det varit jobbigt för många elever 

och personal då saknade av de sociala kontakterna och interaktionen har 

varit betydande. Förutsättningarna har också påverkat områden som 

verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete mycket då dessa områden är svåra 

att jobba med genom ny teknik. 

Alla lärare vid vuxenutbildningen har under våren fortbildats i betygsättning 

och bedömning med ett upplägg som baserats på stödmaterial från 

Skolverket som en del i planen kring riktade insatser för nyanländas lärande. 

Det är också två lärare som under hösten 2019 och våren 2020 utbildas via 

Stockholms Universitet och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk. 

 

Bibliotek: 

Vår programverksamhet under perioden började med lunchmusik med Lola 

två fredagar. Båda mycket välbesökta. Under sportlovsveckan hade vi 

författarbesök för barnen då Viveka Sjögren gästade oss. Även det 

uppskattat.  

Från början av mars har all programverksamhet varit vilande på grund av 

pandemin. Vi ställde in allt vi bokat. Inga grupper från skolan eller SFI 

besökte oss och förskolan gjorde mycket sporadiska besök.  

Vi har försökt anpassa lokalerna efter de riktlinjer som funnits och känslan är 

att biblioteket har varit en trygg och säker plats. Antalet besökare minskade 

betydligt. Antalet utlån har minskat under perioden med ca: 1200 lån jämfört 

med 2019. Vi har arbetat mer aktivt med ”boken-kommer” för de som inte 

kan eller vill besöka oss. 

Det positiva har varit att det digitala arbetet utvecklats. Både vad gäller 

mötesverksamheten som skett digitalt, men även inspelade bokprat som lagts 

ut på våra sociala kanaler. 

Sommarläsning har vi haft under sommarlovet för att främja fritidsläsning 

och motivera läslust. De som deltar får en bok. 

Även i år har vi sökt pengar från Statens kulturråds ”stärkta bibliotek”. Vi 

beviljades 300 tkr. Studieplatser samt ny belysning på vuxenavdelningen är 

planen. 

 

Kulturskolan: 

Kulturskolan stod för all musikunderhållning vid årets Ungdomsgala 25/1 i 

Åbyggeby 

Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäverängeskolan 

under våren. 

Folkteatern spelade föreställningen Förvandlingen på Gotan den 24/1. Det 

var ett samarrangemang mellan Ockelbo Kommun, ABF och Gotan. 

Hela Perslundas mellanstadium med ca 160 elever besökte Gävle Konserthus 

och musikföreställningen Stomp 2.0 den 19/2 

Skolteaterföreställningar har arrangerats för elever på högstadiet med 

föreställningarna Bodypercussion och Livsrus i januari. 

 

Kost: 

Vi fortsätter med pilotprojektet 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.  
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Vi fortsatte 2020 med projektet 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. Projektet är fn pausat pga Corona. 

 

I augusti implementerades ett nytt sätt att mäta och registrera matsvinn. Vi 

har valt företaget Matomatic som leverantör av integrerade vågar och en app. 

Vi har stora förhoppningar på att på detta sätt kunna minska matsvinnet 

ytterligare i vår verksamhet. 

 

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 våren flyttades förskoleverksamheten på Kaplansgården in på Wij 

förskola. 

 

Simhall: 

Fritidsintendet: 

Ungdomsgalan arrangerades i Åbyggeby Landsbygdscenter. 200 pers 

Upprustning har skett vid omklädningsrummen vid Ockelbo IP efter 

vattenskadan. 

Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i omklädningsrum 

på Ockelbo IP. 

Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete med 

föreningslivet i sommar. Staten gav i år inga ekonomiska medel till detta. KS 

sköt till ekonomiskt medel.  

Övertagande av driften av Ockelbo Ridhus har skett till allas belåtenhet. 

Samarbetsprojekt med AME med jobb i naturområden och inom 

föreningslivet, arbetet utförs av nyanlända och långtidsarbetslösa. 

Att många personer har vandrat på våra stigar och leder. 

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i samarbete 

mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet, beslutet som togs i KS 

om en investering på 600 tkr har överklagats till förvaltningsrätten, vilket har 

föranlett att kommunen som helhet tappar besökare till kommunen är därmed 

även intäkter. 

 

3. Mål och måluppfyllelse 

Redovisas i bilaga. 
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4. Ekonomisk redovisning   

Ekonomisk redovisning har under våren analyserats och bearbetats för att 

möjliggöra att hämta upp så mycket som möjligt av prognostiserat 

underskott.  

 

Drift: Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett överskott för perioden 

200101—200831 om 2 925 tkr. Fördelat på gymnasiet -805 tkr och övriga 

verksamheter 3 730 tkr.   

 

Utbildnings- och kulturnämnden började 2020 med ett prognostiserat 

underskott om -6 475 tkr. Aktivt arbete med ekonomi har gett positiva effekter. 

Även Coronapandemin har påverkat verksamheterna ekonomiskt under 

perioden.    

 

Förskolan redovisar överskott för perioden. Verksamheten har minskat sina 

kostnader genom att avyttra lokaler, men också genom mindre 

personalkostnader än budgeterat.  

 

Grundskolan har haft ett prognostiserat underskott från årets början. 

Underskottet hänförs till personalkostnader. Underskottet i grundskolan har 

däremot minskat under perioden pga. kostnader för köpta platser och tjänster av 

annan huvudman har minskat. Pågående arbete i förvaltningen med 

effektivisering av IT-kostnader och uppdaterad tjänsteplanering i grundskolan 

bidrar till minskat underskott. Efter kontinuerligt arbete med ekonomi på 

arbetsplatsträffarna har en ökad ekonomisk medvetenhet växt fram i 

organisationen, vilket också bidrar till minskade underskott.  

 

Vuxenutbildningen redovisar överskott för perioden som hänförs till mindre 

personalkostnader än budgeterat. Nya undersköterskeutbildningen finansieras i 

sin helhet av statsbidrag.  

 

Simhallen beviljades utökning av personal från utbildnings- och kulturnämnden 

som genererar underskott för verksamheten, dock har sommaröppettiderna 

förlängts efter sommaruppehållet pga. Coronapandemin. Detta bidrar till ett 

minskat underskott.  

 

Gymnasieskolan har haft ett prognostiserat underskott som har varit konstant 

sedan årets start. Underskottet beräknas vara oförändrat vid årets slut.  

 

Den preliminära årsprognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar 

ett resultat om -1 375 tkr. Varav gymnasieskolans preliminära  

prognos -1 800 tkr och preliminär prognos övriga verksamheter 425 tkr.   

 

Ekonomisk rapport redovisas i bilaga.  

 

Investering: Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.  
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5. Framtiden 

Det är mycket hög beläggning i förskolan och fler avdelningar behövs, inte 

minst utifrån Skolverkets nya riktlinjer om barngruppernas storlek.  

Förskolan behöver vi utveckla i form av att börja arbeta med en ny förskola i 

kommunen, en som byggs utifrån verksamheten och tillräcklig i volym så vi 

kan hantera kommunens behov av förskoleplatser.  

Stora utmaningar inom utbildningssektorn då vi har många utmaningar. Flera 

av utmaningarna ligger i den generella kompetensförsörjningen. Hur utbildar 

vi våra elever så att de går mot den arbetsmarknad som finns. Även hur vi 

utbildar till de yrken vi själva ser en kompetensbrist, välfärdsyrken så som 

vård- och omsorgspersonal men även behöriga pedagoger.  

Kommunen har en positiv trend vad det gäller antalet elever i grundskolan, 

2023 kommer vi med det vi vet idag vara ca 600 elever i grundskolan, det 

ställer krav på organisationen att hantera det på bästa sätt. 

 

6. Uppföljning av nyckeltal 
 
 

7. Internkontrollplanarbete 

Avstämning av internkontrollplan har skett i ledningsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson 

Utbildnings- och kulturchef 



2020-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i verksamheten 

– simkunnighet hos medborgarna 

prioriteras under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som 

genomgår 

simundervisning 

under 2019 

 

90% 

Inga i nuläget 

 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Fler som lämnar grundskolan 

har gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som uppnår 

gymnasiebehörighet i åk 9. 

Gymnasiebehörighet 

mäts 

 

82,8 % 2020 >85% 

 

 

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen 

Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt 

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 

 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  

 

 



 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Höj personalens kompetens i 

skola och förskola så att 

personalen har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på formell 

kompetens hos personalen. 

Rapporterad 

behörighet till SCB 

 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Små grupper och god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och skola. 

Erbjuda en god arbetsmiljö för 

barn och vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller 

antal barn i 

förskolegrupper. 

Fortsatt små grupper i 

skolan. 

 

Huvuddelen följer 

inte riktlinjer 

 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 

 

 

Strategi: Utveckla samhället 

Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 

 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 

 

 



 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare. 

 

 

 

 

 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av digitalt 

bokningssystem 

 

Finns ej i dag 

 

I drift 

 

 



Uppdaterad 200831

PERSLUNDASKOLAN 

Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt

15--16 39 56 59 38 50 52 154 140 294

16--17 53 39 54 61 43 48 146 152 298

17--18 44 54 43 56 66 43 141 165 306

18--19 66 46 55 44 55 66 167 165 332

19--20 52 69 44 57 48 60 165 165 330

20--21 52 50 70 49 57 49 172 155 327

21--22 57 52 50 70 49 57 159 176 335

22--23 73 57 52 50 70 49 182 169 351

23--24 62 73 57 52 50 70 192 172 364

24--25 58 62 73 57 52 50 193 159 352

25--26 68 58 62 73 57 52 188 182 370

GÄVERÄNGESKOLAN  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-3 Totalt

15--16 31 41 24 32 - - - 97 128

16--17 22 31 41 24 - - - 96 118

17--18 25 24 32 41 - - - 97 122

18--19 36 29 26 37 - - - 92 128

19--20 34 40 28 28 96 130

20--21 35 38 39 27 104 139

21--22 43 35 38 39 112 155

22--23 33 43 35 38 116 149

23--24 40 33 43 35 111 151

24--25 40 40 33 43 116 156

25--26 41 40 40 33 113 154

ÅBYGGEBY SKOLA  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-6 Totalt

15--16 19 26 16 23 - - - 65 84

16--17 27 19 25 16 - - - 60 87

17--18 30 26 17 26 - - - 69 99

18--19 33 28 26 18 - - - 72 105

19--20 24 34 30 25 89 113

20--21 23 24 34 30 88 111

21--22 25 23 24 34 81 106

22--23 17 25 23 24 72 89

23--24 22 17 25 23 65 87

24--25 18 22 17 25 64 82

25--26 17 18 22 17 57 74



SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

15--16 50 67 40 55 39 56 59 38 50 52 506

16--17 49 50 66 40 53 39 54 61 43 48 503

17--18 55 50 49 67 44 54 43 56 66 43 527

18--19 69 57 52 55 66 46 55 44 55 66 565

19--20 58 74 58 53 52 69 44 57 48 60 573

20--21 58 62 73 57 52 50 70 49 57 49 577

21--22 68 58 62 73 57 52 50 70 49 57 596

22--23 50 68 58 62 73 57 52 50 70 49 589

23--24 62 50 68 58 62 73 57 52 50 70 602

24--25 58 62 50 68 58 62 73 57 52 50 590

25--26 58 58 62 50 68 58 62 73 57 52 598

Födda per upptagningsområde (folkb förd i Ockelbo kommun)

Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot S:a

2011 30 4 13 3 3 53

2012 40 6 15 2 7 70

2013 28 5 20 3 4 60

        * 2014 33 2 35 19 0 4 23 58

2015 34 9 43 17 3 5 25 68

2016 24 9 33 12 3 2 17 50

2017 36 4 40 18 1 3 22 62

2018 33 7 40 13 2 3 18 58

2019 36 5 41 9 3 5 17 58

2020 28 3 31 10 2 0 12 43

        * Vårdnadshavares val inför skolstart H-20
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Års- och flerårsbudget 2021-2023 

Förslag till beslut 

Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 

flerårsbudget 2021-2023 på ram med konsekvenser. 

Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2021—2023 saknas ca 

6,5 miljoner 2021, 9,0 miljoner 2022 och 8,1 miljoner för 2023 för att 

bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. 

 

Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 

Fastställda ramar (tkr) 2021 2022 2023 

Utbildnings- och kulturnämnden 141 452 142 167 144 528 

    Sammanfattning Budget 
  Tillkommande behov (tkr) 2021 
  

    Simhall 500 
  Förskola 500 
  Grundskola 3000 
  

 

4000 
  

    Gymnasieskola 2500 
  UKN total 6500 
   

 

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 
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kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål 

verksamheten inte kommer kunna uppnå. 

 

Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet   

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 

En förfrågan om 500 tkr för att utöka ledningsresurserna i förskolan samt 

bidra till lokalfrågorna i hela förvaltningen. Rektor förskolan arbetar redan 

mycket med lokalfrågorna i förskolan, förvaltningen behöver förstärka det 

övergripande arbetet kring lokaler. 

 

Grundskolan 
Behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom NPF samt 

förstärka mot elever som läser svenska som andra språk. Kompetens som 

idag delvis saknas i organisationen behöver dels anställas men även befintlig 

personal kompetensutvecklas. 

 

Simhall 

Simhallen var under våren 2020 förslag att minska öppettiderna för att kunna 

klara det inom budgetramen. Det blev nedröstat av politiken och simhallen 

satt att kvarhålla de redan befintliga öppettiderna. Då klarar vi inte att göra 

det inom den givna ekonomiska ramen, behöver 500tkr. 

 

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.  
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Framtiden 
Förskolan och grundskolan så har vi ett stigande antal i våra verksamheter, 

numerären ökar hela tiden. Ska vi hantera det på ett med lagen förenligt sätt 

så behöver vi ekonomiska medel för att anställa behörig personal. Även 

lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten. 

Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 

anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 

behöriga pedagoger men även att vi har personal med spetskompetens. 

 

Ola Johansson 

Utbildnings- och kulturchef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiutskottet 

 

 

 

 



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Driftbudget

Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023

Nämndverksamhet 363          364          378          375          382          

Allmän fritidsverksamhet 1 402       1 380       1 395       1 422       1 450       

Kulturskola 3 184       3 106       3 139       3 200       3 264       

Simhall 3 053       2 947       3 065       3 160       3 223       

Idrotts- och fritidsanläggning 1 874       2 262       2 376       2 417       2 465       

Allmän kulturverksamhet 175          219          221          226          230          

Biblioteksverksamhet 3 436       3 596       3 634       3 704       3 778       

Förskola 34 047     35 810     35 501     36 544     37 275     

Vuxenutbildning 11 067     11 428     11 549     11 450     11 679     

Gymnasiesärskola 3 178       2 580       1 805       1 680       1 412       

Gemensamma kostnader 1 025 -      475          648          685          699          

Kostverksamhet 348          -            -            -            -            

Summa exkl Grund och Gym 61 102     64 167     63 711     64 862     65 858     

Förskoleklass 3 217       2 967       3 213       3 325       3 392       

Fritidshem 3 147       2 771       3 217       3 380       3 448       

Grundsärskola 2 091       2 340       2 600       2 410       2 480       

Grundskola 39 161     36 825     38 223     39 124     40 105     

Övr grundskoleverksamhet 12 299     9 475       8 850       9 027       9 208       

Summa Grundskola 59 915     54 378     56 103     57 266     58 632     

Gymnasieskola 21 697     21 639     21 639     20 039     20 039     

Totalt UKN 142 714   140 184   141 452   142 167   144 528   

Budgetram KF § 122/2019, KS § 112/2020 140 184   141 452   142 167   144 528   



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Sammanställning (tkr)

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023

Driftsbudget 142714 140184 141 452   142 167   144 528   

Investeringsbudget

Gemensamma investeringar 1191 720 720 720 720

Kapitalkostnad 66 71 73 75 78

Personal

Personalkostnader 86 510     88 375     90 142     91 944     93 782     

Antal årsarbetare 152 161 164 167 168



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2019 2020 2021 2022 2023

Gemensamma investeringar      1 191          720          720          720          720    

Totalt 1 191   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. 



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Nyckeltal

Elevprognoser  (eget dokument)

 - förskola

 - grundskola

 - gymnasieskola



2020-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i verksamheten 

– simkunnighet hos medborgarna 

prioriteras under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som 

genomgår 

simundervisning 

under 2019 

 

90% 

Inga i nuläget 

 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Fler som lämnar grundskolan 

har gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som uppnår 

gymnasiebehörighet i åk 9. 

Gymnasiebehörighet 

mäts 

 

82,8 % 2020 >85% 

 

 

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen 

Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt 

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 

 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  

 

 



 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Höj personalens kompetens i 

skola och förskola så att 

personalen har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på formell 

kompetens hos personalen. 

Rapporterad 

behörighet till SCB 

 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  

 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, 

med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Små grupper och god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och skola. 

Erbjuda en god arbetsmiljö för 

barn och vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller 

antal barn i 

förskolegrupper. 

Fortsatt små grupper i 

skolan. 

 

Huvuddelen följer 

inte riktlinjer 

 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 

 

 

Strategi: Utveckla samhället 

Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 

 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 

 

 



 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare. 

 

 

 

 

 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av digitalt 

bokningssystem 

 

Finns ej i dag 

 

I drift 

 

 



Uppdaterad 200831

PERSLUNDASKOLAN 

Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt

15--16 39 56 59 38 50 52 154 140 294

16--17 53 39 54 61 43 48 146 152 298

17--18 44 54 43 56 66 43 141 165 306

18--19 66 46 55 44 55 66 167 165 332

19--20 52 69 44 57 48 60 165 165 330

20--21 52 50 70 49 57 49 172 155 327

21--22 57 52 50 70 49 57 159 176 335

22--23 73 57 52 50 70 49 182 169 351

23--24 62 73 57 52 50 70 192 172 364

24--25 58 62 73 57 52 50 193 159 352

25--26 68 58 62 73 57 52 188 182 370

GÄVERÄNGESKOLAN  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-3 Totalt

15--16 31 41 24 32 - - - 97 128

16--17 22 31 41 24 - - - 96 118

17--18 25 24 32 41 - - - 97 122

18--19 36 29 26 37 - - - 92 128

19--20 34 40 28 28 96 130

20--21 35 38 39 27 104 139

21--22 43 35 38 39 112 155

22--23 33 43 35 38 116 149

23--24 40 33 43 35 111 151

24--25 40 40 33 43 116 156

25--26 41 40 40 33 113 154

ÅBYGGEBY SKOLA  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-6 Totalt

15--16 19 26 16 23 - - - 65 84

16--17 27 19 25 16 - - - 60 87

17--18 30 26 17 26 - - - 69 99

18--19 33 28 26 18 - - - 72 105

19--20 24 34 30 25 89 113

20--21 23 24 34 30 88 111

21--22 25 23 24 34 81 106

22--23 17 25 23 24 72 89

23--24 22 17 25 23 65 87

24--25 18 22 17 25 64 82

25--26 17 18 22 17 57 74



SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

15--16 50 67 40 55 39 56 59 38 50 52 506

16--17 49 50 66 40 53 39 54 61 43 48 503

17--18 55 50 49 67 44 54 43 56 66 43 527

18--19 69 57 52 55 66 46 55 44 55 66 565

19--20 58 74 58 53 52 69 44 57 48 60 573

20--21 58 62 73 57 52 50 70 49 57 49 577

21--22 68 58 62 73 57 52 50 70 49 57 596

22--23 50 68 58 62 73 57 52 50 70 49 589

23--24 62 50 68 58 62 73 57 52 50 70 602

24--25 58 62 50 68 58 62 73 57 52 50 590

25--26 58 58 62 50 68 58 62 73 57 52 598

Födda per upptagningsområde (folkb förd i Ockelbo kommun)

Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot S:a

2011 30 4 13 3 3 53

2012 40 6 15 2 7 70

2013 28 5 20 3 4 60

        * 2014 33 2 35 19 0 4 23 58

2015 34 9 43 17 3 5 25 68

2016 24 9 33 12 3 2 17 50

2017 36 4 40 18 1 3 22 62

2018 33 7 40 13 2 3 18 58

2019 36 5 41 9 3 5 17 58

2020 28 3 31 10 2 0 12 43

        * Vårdnadshavares val inför skolstart H-20



Gymnasiet

Kalenderår 2019 2020 2021 2022 2023

Läsår 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Åk 1 83 65 52 61 49

Åk 2 45 83 65 52 61

Åk 3 58 45 83 65 52

Elever/läsår 186 193 200 178 162

Elever/kalenderår, snitt 176 190 197 189 170

2019 2020 2021 2022 2023

Snittpris program, kr /elev 120 000 121 200 122 412 123 636 124 872

Summa kostnader kr 21 120 000 23 028 000 24 115 164 23 367 227 21 228 322

Budgetram kr 20 039 000 21 639 000 21 639 000 20 039 000 20 039 000

Avvikelse kr -1 081 000 -1 389 000 -2 476 164 -3 328 227 -1 189 322



TAXEKATALOG                                                        
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

2020

FOLKBIBLIOTEKET
Fr.o.m.   

2017-01-01

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

 I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

  Vuxenbok/ljudbok 300 Kr

  Barnbok/ljudbok 200 Kr

  Film 500 Kr

  Musik-CD 200 Kr

  Tidskrift   50 Kr

  CD-rom/TV-spel 700 Kr

  Språkkurs 500 Kr

  Barn-cd och DAISY-skiva 150 Kr

  Lånekort – tas ut från 18 års ålder   20 Kr

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter

för personer över 18 år

  Förseningsavgift bok per dag     1 Kr

  Förseningsavgift Tv-spel per dag     10 Kr

  Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100 Kr

  Maxbelopp per återlämningstillfälle 200 Kr

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

  Kopior, per styck   2 Kr

  Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

  1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

  Kopior från andra bibliotek
Bibliotekets 

kostnad

  Telefax per sida, inom Sverige   3 Kr

  Telefax per sida, utomlands 5 Kr

  Inplastning A4, per styck   5 Kr

  Inplastning A3, per styck 10 Kr

KULTURSKOLAN
Fr.o.m.   

2013-01-01

  Terminsavgift

- gruppaktivitet kör / ensemble 300 Kr

.- aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500 Kr

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje 

syskonet på samma folkbokföringsadress.

  Biinstrument per termin 250 Kr

  Hyra av instrument per termin 250 Kr

  Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200 Kr
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KONTROLLANTARVODE
Fr.o.m.   

1991-10-01

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den 

som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej 

överstiga 2 000 kronor.

INOMHUSANLÄGGNINGAR
Fr.o.m.   

2017-01-01

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikapp-

föreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING Kategori 1 Kategori 2

Bionärhallen,

Vuxna, per timme 250 Kr 300 Kr

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20år, per timme 150 Kr

Tennis per timme 150 Kr

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen

  Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200 Kr

  Frivilliga organisationer        Fritt                       

  Övriga bidragsberättigade föreningar 100 Kr 150 Kr

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

  Idrottshall, per timme 250 Kr 300 Kr

- barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150 Kr

 Tennis per timme   150 Kr

  Matsal, per timme 100 Kr 150 Kr

  Konferenslokal, per timme 100 Kr 150 Kr

  Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 Kr 1 500 Kr

  Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme 150 Kr* 

     * dock lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

CAFETERIAN BIONÄRHALLEN                                            
Fr.o.m.   

2017-01-01

  Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000 Kr
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OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER
Fr.o.m.   

2020-01-01

Simhallen

  Enkelbesök vuxna 70 Kr

  Enkelbesök barn 4 - 16 år 30 Kr

  Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150 Kr

  Rabattkort 10 besök, vuxna 600 Kr

  Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250 Kr

  Årskort vuxna 1100 Kr

  Årskort barn 4 - 16 år 600 Kr

 Årskort pensionär 700 Kr

 Rabattkort 10 besök pensionär 400 Kr

Enkelbesök pensionär 50 Kr

  Hyra simhallen vardagar, per timme 600 Kr

  Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1000 Kr

  Simundervisning, 6 gånger 600 Kr

  Aqua bike – enkelbesök 80 Kr

  Aqua bike – 10 besök 700 Kr

Friskvårds- och rehab anläggning

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av 

gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan 

träningsverksamhet.

LOKALER
Fr.o.m.  

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården 

och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, 

KS §44/05.

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikapp-

föreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2

LOKALER I SKOLOR

  Gymnastiksal, per timme 100 Kr 130 Kr

  Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr

  Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr

  Hörsalen Perslunda, per timme 150 Kr 200 Kr

  Matsal, per timme 150 Kr 200 Kr

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal 

kan upprättas.

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver.

  (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

  Övernattning, per deltagare/ dygn 60 Kr*

  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar

* Dock lägst 500 kr per uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan – grusplan Gäverängeskolan, per timme 150 Kr

Fr.o.m.  

2014-06-01

KULTURSTATION

  ”Garage”, per tillfälle 450 Kr 560 Kr

  Café, per tillfälle 150 Kr 190 Kr

  Dramarummet, per tillfälle 150 Kr 190 Kr
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FRITIDSKLUBB ÅK 4-6
Fr.o.m.  

2017-01-01
( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider.)

Fritidsklubb, per termin kr800 

Måltider till självkostnadspris. 

Mellanmål kr10 

Lunch kr40 

BARNOMSORGSTAXA
Fr.o.m.  

2020-01-01

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen 

styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon 

har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar 

som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 

timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 

09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift 

efter skolbarnomsorgstaxan.

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 478 kronor/månad

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas 

ingen avgift.
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Svar på skrivelse från Svalans Föräldrakooperativa 
Förskola, avser år 2017 

Förslag till beslut 

Bevilja förskolan Svalan det belopp som kommunens förskolors underskott 

motsvarar i kostnad per barn för 2017.                       

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen skrivelse från Svalans föräldrakooperativa förskola utifrån deras 

ekonomiska tilldelning från Ockelbo kommun.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Ola Johanson tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 12/2020.                          

 

Ärendet 
Den kommunala förskolan har under 2019 gått med ett ekonomiskt 

underskott. I skolförordningen 14 kap 1 och 2 § slås fast att ”om ytterligare 

resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen”. 

Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL) har i en skrivelse från 

2015 beskrivit utvecklingen av rättsläget rörande kommunala underskott och 

kommenterat enligt följande: ”Sker ingen resultatöverföring och det inte 

finns speciella skäl till att kommunens verksamheter redovisar underskott, 

innebär ett underskott att kommunens verksamheter använt mer pengar än 

beslutat och på det sättet ”själv tilldelat sig ett resurstillskott”. Då kan det 

verka rimligt att de fristående huvudmännen får motsvarande resurser.” 

Som en konsekvens av ovanstående har beräkning gjorts utifrån hur stort 

tillskott fristående verksamheter är berättigade till utifrån det kommunala 

underskottet i förskolan. 

 

 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2020-09-14 
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Sida 
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Beräkning extra utbetalning till fristående Svalan 

          
     

Underskott förskoleverksamhet 2016 -          404 209  kr 
    

     

          
     

Förskola 
 

Antal barn 
 

Antal barn i kommunen  
  

Totalt 
 

     

          
     

Svalan 
 

19 
 

270 
   

-    30 151  
 

     

          
     

          
     

Underskott kr per barn 
       

     

 

-      1 497  
        

     

          
     

          
     

Beräkning extra utbetalning till fristående huvudman Föräldrakooperativet Svalan 
  

          
     

Underskott förskoleverksamhet 2017 -       1 580 570  kr 
    

     

          
     

Förskola 
 

Antal barn 
 

Antal barn i kommunen  
  

Totalt 
 

     

          
     

Svalan 
 

19 
 

270 
   

-  117 899  
 

     

          
     

          
     

Underskott kr per barn 
       

     

 

-      5 854  
        

     

       

    
 

     

        

-  148 050  
 

     
 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Föräldrakooperativet Svalan 

Ekonomiavdelningen 
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Svar på skrivelse från Svalans Föräldrakooperativa 
Förskola, avser år 2018 

Förslag till beslut 

Bevilja förskolan Svalan det belopp som kommunens förskolors underskott 

motsvarar i kostnad per barn för 2017.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen skrivelse från Svalans föräldrakooperativa förskola utifrån deras 

ekonomiska tilldelning från Ockelbo kommun.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Ola Johanson tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 12/2020.                          

 

Ärendet 
Den kommunala förskolan har under 2019 gått med ett ekonomiskt 

underskott. I skolförordningen 14 kap 1 och 2 § slås fast att ”om ytterligare 

resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen”. 

Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL) har i en skrivelse från 

2015 beskrivit utvecklingen av rättsläget rörande kommunala underskott och 

kommenterat enligt följande: ”Sker ingen resultatöverföring och det inte 

finns speciella skäl till att kommunens verksamheter redovisar underskott, 

innebär ett underskott att kommunens verksamheter använt mer pengar än 

beslutat och på det sättet ”själv tilldelat sig ett resurstillskott”. Då kan det 

verka rimligt att de fristående huvudmännen får motsvarande resurser.” 

Som en konsekvens av ovanstående har beräkning gjorts utifrån hur stort 

tillskott fristående verksamheter är berättigade till utifrån det kommunala 

underskottet i förskolan. 
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Svalan 2018 korrigering 
 

  

  Elevpeng 2017 Kr 

Barn 1-3 år 119 079 

Barn 4-5 år 109 028 

  

  Elevpeng 2018 Kr 

Barn 1-3 år 121 774 

Barn 4-5 år 100 100 

  

  

  

  Per barn för lite per år, 1-3 år 2 695 

Per barn för mycket per år, 4-5 år -8 928 

  För lite utbetalt 2018, 3 st barn 8 085 
För mycket utbetalt 2018, 14 st 
barn -124 992 

Differens 2018 -116 907 

  

  Svalan att återbetala kr 116 907 

 

 

 

 

Ola Johanson 

Förvaltningschef UKN 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Ekonomiavdelningen 

Svalan 
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Rapporter/Övriga frågor 

 

1. Trygghet/Kränkande behandling.   Ola Johansson 

2. Grundskolan   09.00-10.00   Marianne Axlund 

3. Stratsys      Ola Johansson 

4. Förskoleutredningen                   10.00-10.40   Malin Larsson 

5. Skuggpartier Wij förskola                         Malin Larsson                     

6. Arbetskläder                         Malin Larsson          

7. Kommunala kulturplanen      11.15-11.30   Patrik Fliesberg  

8. Livsmedelsstrategi i Ockelbo kommun 11.30-11.45   Per Ahlbom 

9. Hyran badhuset     Per Ahlbom  


