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Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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UKN 2019/00268

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1.

Samverkansprotokoll förskolan 2019-05-15.

2.

Samverkansprotokoll förskolan 2019-08-28.
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2019-09-03

UKN 2019/00242

Alneberg, Eva,
eva.alneberg@ockelbo.se
UKN

Kontroll avtalstrohet UKN 2019-01-01--2019-06-30
Förslag till beslut
Godkänna internkontrollen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning avseende avtalstrohet.

Ärendet
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

Antal inköp/fakturor

UKN Jan - Jun
11

Värde (tkr)

5

Enligt avtal

27%

Utanför avtal

73%

Kommentar:
Avtalstroheten inom detta område är lägre än önskat, och har minskat sedan
föregående period. Det är små volymer för hela nämnden och anskaffat
material har eventuellt inte tidigare omfattats av de upphandlingar som
gjorts. Om det finns ett fortsatt behov av dessa material bör det omfattas av
ny upphandling.
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UKN Jan – jun

Antal inköp/fakturor

9

Värde (tkr)

7

Enligt avtal

33%

Utanför avtal

67%

Kommentar:
För UKN är detta ett väldigt litet område, trots detta är övervägande del
inköpt utanför avtalsramen. Men utfallet är en förbättring mot föregående
period. Det är önskvärt att inköpstroheten för detta område ökar sin andel
inköp enligt avtal.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(4)

Datum

Referens

2019-10-02

UKN 2019/00271

Johansson, Ola, 0297-555 86
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

UKN delårsbokslut per den 31 augusti 2019
Förslag till beslut
Delårsbokslutet 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:
Förskolan i Ockelbo på väg att nå de målen som verksamheten satt upp. En
del avdelningar kommer som brukligt är längre, andra behöver lite längre tid.
Svårigheten att rekrytera förskollärare har fortskridit under året men till vår
glädje lyckades vi rekrytera två förskollärare till kommunen som började
sina anställningar i januari. Vi har fortsatt att annonsera de vakanta tjänsterna
under våren (10 st) och anställt två förskollärare till hösten som startar sina
anställningar i november.
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Behovet att anordna en förkortad förskollärarutbildning för barnskötare är
stort och det finns många intresserade, en fråga som ledningen måste arbeta
vidare med.
Grundskolan:
Under läsåret 2018/19 organiserades skolan under en rektor. Läsåret 18/19
infördes organisationen med en rektor för grundskolan i Ockelbo kommun,
under året så har rektor formerat sin inre organisation i form av anställning
av ytterligare 1 biträdande rektor (1/2 -19), en biträdande var med redan vid
läsårsstart. Grundskolorna i kommunen har under året kommit närmre i form
av mötes forum skapades där pedagogerna gavs möjlighet att mötas mellan
skolenheterna. Organisationen är fortfarande i sin inledning, att sätta en
organisation tar tid.
Vuxenutbildningen:
En handlingsplan för vuxenutbildningen med prioriterade
utvecklingsområden fastställdes under hösten 2018 och de första insatserna
genomfördes under våren 2019 som en del i skolverkets riktade insatser.
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare har blivit en del av organisationen från januari 2019.
Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor av totalt 6000 skolor i Sverige som
blivit utvald för att delta i försöksverksamheten med digitalisering av
nationella prov. Försöksverksamheten pågår till december 2021 och från
2022 ska hela Sverige genomföra digitala nationella prov.
På ett år har vi gått från en behörig lärare till sex behöriga lärare vid SFI på
motsvarande elevunderlag och det har fått ett mycket stort genomslag i
verksamhetens kvalitet.
Ockelbo kommun har ingått ett avtal med Skolverket om att delta i de
riktade insatserna som erbjuds kommuner med hög andel nyanlända elever i
förhållande till det totala elevantalet. Till grund för insatsen ligger
Skolverkets uppdrag (U2015/3356/S) med syfte att stärka huvudmännens
förmåga att skapa goda förutsättningar för nyanlända elevers lärande. De
riktade insatserna ger stöd till huvudmannens verksamhetsutveckling med
inriktning på de nyanlända eleverna. Insatsen är tidsbegränsad

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 underskott för perioden
190101—190831 om -2 303 tkr fördelat på gymnasieskola +686 tkr och övriga
verksamheter -2 989 tkr.
Delårsresultatet per 190831 kopplas till förskolan och grundskolan som
uppvisar underskott. Gymnasiet och vuxenutbildningen uppvisar överskott.
Förskolans underskott förklaras av utökad personal inom elevhälsa och
administration. Grundskolans underskott förklaras av retroaktiva löner, ökade
kostnader för elevhälsa, placering och särskilt stöd. Gymnasieskolans överskott
per 190831 kommer att vända under höstterminen då kostnaderna kommer att
öka markant på grund av ökat antal elever på gymnasiet. Vuxenutbildningen
visar ett överskott.
Den preliminära årsprognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett
resultat om -2 750tkr. Gymnasieskolans preliminära prognos -1 900 tkr.
Det totala prognostiserade underskottet är -4 650 tkr på årsbasis.
Ekonomisk rapport redovisas i bilaga.
Investering: Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.

5. Framtiden
Inom utbildningsverksamheterna finns behov av att ta fortsatta steg i att
utrusta med digitala lärverktyg.
Vuxenutbildningen har utökat användare av IPads men där kvarstår några
teknikaliteter innan beståndet kan utökas ytterligare. I förskolan finns tre
IPads/avdelning vilket täcker dagens behov.
Det är mycket hög beläggning i förskolan och fler avdelningar behövs, inte
minst utifrån Skolverkets nya riktlinjer om barngruppernas storlek.
Den nya förskolan ska enligt tidigare beräkning stå klar hösten 2019.
Befintlig verksamhet flyttas då över dit och de gamla lokalerna rustas, vilket
medför att en total utbyggnad inte är klar förrän 2020.
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 591 elever i grundskolan, det
ställer krav på organisationen att hantera det på bästa sätt.
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6. Uppföljning av nyckeltal

Internkontrollplanarbete
Avstämning av internkontrollplan har skett i ledningsgruppen.

Ola Johansson

Beslutet ska skickas till
KS, KF
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

augusti

augusti

augusti

2019

2019

2019

2019

2019

2019

303

353

-50

202

240

-38

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET

1 450

1 450

0

967

1 208

-241

KULTURSKOLA

3 070

3 070

0

2 047

2 135

-88

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

4 820

0

3 213

3 303

-90

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

4 820
218

218

0

145

114

31

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

3 597

3 597

0

2 398

2 211

187

FÖRSKOLEKLASS

2 571

2 571

0

1 714

2 014

-300

32 772

34 172

-1 400

21 848

22 810

-962

FRITIDSHEM

3 478

3 478

0

2 319

2 050

269

OBLIGATORISK SÄRSKOLA

2 330

2 330

0

1 553

1 327

226

46 024
11 577

48 024

-2 000

30 683

33 481

-2 798

11 077

500

7 718

6 849

869

3 580

3 380

200

2 387

2 315

72

-1 420

-1 420

0

-947

-704

-243

ALLM KOMMUNADMINISTRATION

0

0

0

0

-10

10

KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Gymnasiet)

0
114 370

0
117 120

0
-2 750

0
76 247

-107
79 236

107
-2 989

20 039

21 939

-1 900

13 359

12 673

686

134 409

139 059

-4 650

89 606

91 909

-2 303

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING
GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB

GYMNASIESKOLA

Summa UKN totalt
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-08-30 visar att nämnden har ett underskott om 2303 tkr
efter åtta månaders verksamhet.
Förskolans årsprognos är ett underskott om 1 400 tkr, vilket förklaras av utökad personal inom elevhälsa och administration.
Grundskolans årsprognos är ett underskott om 2 000 tkr, vilket förklaras av retroaktiva löner, ökade kostnader elevhälsa,
placering och särskilt stöd.
Gymnasieskolans årsprognos är ett underskott om 1 900 tkr, fastän utfallet per 19-08-30 är ett överskott om 686 tkr. Detta
förklaras av ökat antal elever som börjar gymnasial utbildning hösten 2019, vilket medför ökade faktiska kostnader.

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2019
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.


Öka tryggheten i verksamheten – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under
2019.
EJ UPPFYLLT



Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.



(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)



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.
EJ UPPFYLLT

UPPFYLLT

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens


Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen.
UPPFYLLT



Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens.



Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna
och organisationen


Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna. Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.
DELVIS UPPFYLLT



Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering. Använda mer tid till direkt
pedagogiskt arbete.
EJ UPPFYLLT



Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. DELVIS UPPFYLLT



Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. DELVIS UPPFYLLT

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.


Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).



Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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2019-10-03

UKN 2019/00277

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

UKN Mätbara mål 2020
Förslag till beslut
Förslag på utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål 2020 överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut och beaktande av konsekvenser.
Sammanfattning av ärendet
I års och flerårsbudget 2020-2022 skall nämndernas mätbara mål behandlas.
Framtagna förslag på Utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål 2020
överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Framtagna förslag på mål 2020.

Beslutet ska skickas till
KS

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.


Öka tryggheten i Ockelbo – simkunnighet hos medborgarna prioriteras 2020-2022.



Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.



Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens


Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen.



Höj personalens kompetens i skola och förskola.



Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna
och organisationen


Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.



Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.



Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.


Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).



Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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UKN 2019/00259

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

Granskning av styrning och ledning av
grundskoleutbildningen
Förslag till beslut
Uppdrar till förvaltningschef att besvara granskningen och återge svaret till
nästkommande nämnd 4/12.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun har PwC
granskat om utbildnings- och kulturnämnden har en ändamålsenlig styrning
och ledning inom grundskolan samt huruvida utbildnings- och
kulturnämnden har en tillräcklig intern kontroll inom området.
Svar hur nämnden avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som
påtalas i revisionsrapporten lämnas skriftligt senast 2019-12-31.
Beslutsunderlag
PwC rapport – Styrning och utveckling av grundskoleutbildningen.
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2019-10-02

UKN 2019/00272

Åberg, Ola, 070-414 14 22
ola.aberg@ockelbo.se
UKN

Framtidens kompetensbehov och olika former av
utbildningsmöjligheter
Förslag till beslut
Redovisas på sammanträdet

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden har fått i uppdrag att se över möjligheterna
att planera en omvårdnadsutbildning (för undersköterskor). Uppdraget
innefattar en kostnadberäkning för utbildning e egen och i extern regi.
Återkoppling till personalutskottet i november 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §127/2019.
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Rapporter/Övriga frågor
1.

Besök Vuxenutbildningen.

2.

Trygghet/Kränkande behandling.

3.

Redovisning av antal byten gymnasielinjer.

4.

Riktlinjer arbetskläder.

5.

Riktlinjer hygien inom förskolan.

6.

Kostnadsberäkning – Allmän förskola.

7.

Kostnadsberäkning – Förskoleklass.

8.

Frukost Perslundaskolan.

9.

Sammanträden år 2020.

10. Framtida besök ute i verksamheterna.

