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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum

2018-04-10

Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

onsdag 18 april 2018

kl. 10:00

Utses att justera:
Ärende
1.

Redovisning av delegeringsbeslut

2.

Redovisning av meddelanden

3.

Ändring av Utbildnings- och kulturnämndens
reglemente utifrån dataskyddsförordningen

4.

Komplettering Utbildnings- och kulturnämndens
delegationsordning utifrån dataskyddsförordning

5.

Ekonomisk uppföljning

6.

Gästriklandsfonden - stiftelsen Per Erikssons och
Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående
skolprestationer

7.

Fördelning av bidrag till studieförbund

8.

Rapporter/Övriga frågor
Trygghet/Kränkande behandling
Simhallen
Frukost Perslundaskolan
Rekrytering rektor
Ellen Bäcke, skotercross-SM
Elljusspår
Verksamhetsmål 2018

Staffan Nordqvist
ordförande

Föredragande

Hans Bandhold kl 13.00
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Datum

Referens

2018-04-05

UKN 2018/00049

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

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämndens attestförteckning 2016, revidering, 201804-03.
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Datum

Referens

2018-04-05

UKN 2018/00050

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

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Redovisningen av meddelanden godkänns.
Sammanfattning av ärendet
1. Ekonomiutskottet § 4 2018-03-08—09. -Uppdrag till styrelser/nämnder
inför års- och flerårsbudget 2019-2021,
2. Skolinspektionen Remiss – Drottning Blankas gymnasieskolan Falun i
Falu kommun ansöker om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola. Nordens teknikerinstitut AB
bedriver idag sökta utbildningar vid NTI-gymnasiet Falun.
3. Skolinspektionen Remiss – Drottning Blankas gymnasieskolan Falun i
Falu kommun ansöker om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola. Plusgymnasiet AB bedriver
idag sökta utbildningar vid Plusgymnasiet Falun.
4. Skolinspektionen Remiss – Drottning Blankas gymnasieskolan Falun i
Falu kommun ansöker om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola. Mikael Elias Gymnasium
AB bedriver idag sökta utbildningar vid Mikael Elias Gymnasium Falun.
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Datum

Referens

2018-04-10

UKN 2018/00085

Stensson, Ann-Sofie, 0297-555 14
ann-sofie.stensson@ockelbo.se
UKN

Ändring av Utbildnings- och kulturnämndens
reglemente utifrån dataskyddsförordningen
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen
Ändring av utbildning- och kulturnämndens reglemente utifrån
Dataskyddsförordningen antas med giltighet fr o m 2018-05-25
Sammanfattning av ärendet
Europeiska Unionen har antagit nya bestämmelser rörande integritetsskyddet
inom unionen, Europaparlamentets och Rådets förordning(EU) 2016/679 av den
27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”). Förordningen gäller från och med
den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (1998:204).
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofies tjänsteskrivelse 2018-04-03.

Ärendet
Mot bakgrund av Dataskyddsförordningen förslås att nämndernas reglementen
revideras utifrån den nya lagstiftningen enligt följande,
Personuppgifter
Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till
Dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd.
Nämnderna är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta
samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till
förvaltningschef.
Ändringen föreslås träda i kraft samtidigt som Dataskyddsförordningen
börjar gälla, den 25 maj 2018, varvid tidigare reglering i reglementet upphör
att gälla.

Datum

Ockelbo kommun

2018-04-10

Sida

UKN 2018/00085

Beslutsprocess
I och med ovanstående behöver reglementen för kommunstyrelsen och
nämnderna ändras. Ärendet ska behandlas av respektive nämnd.
Ändring av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen behandlas
därefter av kommunstyrelsen den 15 maj 2018 innan beslut tas i fullmäktige
den 21 maj 2018.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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OCKELBO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND
KF § 33/07, reviderad KF § 10/17, KF § 99/17
Övergripande uppgifter
§1
Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och
särskola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för
kultur- och fritidsverksamhet
I uppgiften ingår att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
och fastställda normer ansvara för
-

fördelning av bidrag och stipendier till föreningar, organisationer och enskilda inom eget verksamhetsområde

-

namn på kommunala idrottsanläggningar/arenor

-

samarbete med frivilligorganisationer och föreningar

-

tillstånd enligt lotterilagen

-

förvaltning av annan än för kommunens verksamhet avsedd egendom
såsom samlingar och konstverk

-

drift och skötsel av simhall och friskvårdsanläggning

-

den kommunala Kulturskolan

-

kulturstationen

-

fritidsgårdsverksamhet

-

förskoleverksamhet

-

skolbarnomsorg

-

förskoleklass

-

grundskola

-

gymnasieskola

-

särskola

-

särvux

-

kommunal vuxenutbildning i övrigt

-

kommunens lärcentra

-

biblioteksverksamhet

-

folkhälsofrågor inom eget verksamhetsområde

-

central kostfunktion
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-

Nämnden ska också verka för bevarande, vård och lämplig användning av
byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Övriga uppgifter
§2
Nämnden ansvarar för all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde utom fastighetsförvaltning.
§3
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.
Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till Dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd.
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen samt nationell
lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta samtliga åtgärda som anges i
Artikel 28 Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till förvaltningschef.
§4
I nämndens uppgift ingår att anställa personal inom de egna verksamhetsområdena med undantag för av den personal som är anställd av kommunstyrelsen
§5
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som
hör till nämndens verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige
§6
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden
-

förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten

-
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-

besluta om mindre avvikelse i de taxor och avgifter som fullmäktige fastställt inom nämndens ansvarsområde om särskilda omständigheter motiverar det i det enskilda fallet.

-

avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens ansvarsområde (med
hänsyn tagen till begränsning enligt lag eller fastställd av fullmäktige)

-

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Nämnden ska anmäla delegeringsbesluten vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Ansvar för verksamheten
§7
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller
för verksamheten samt bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.
Övrigt
§8
Nämnden ska hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos
andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.
Nämnden får inhämta upplysningar från kommunstyrelsen, övriga nämnder,
beredningar och anställda i kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens
tjänster.
Nämndens sammansättning
§9
Nämnden består av nio ledamöter och ersättare.
Arbetsformer
§ 10
Se särskilt reglemente.

-
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Referens

2018-04-09

UKN 2018/00099

Stensson, Ann-Sofie, 0297-555 14
ann-sofie.stensson@ockelbo.se
UKN

Komplettering Utbildnings- och kulturnämndens
delegationsordning utifrån dataskyddsförordning
Förslag till beslut
Komplettering av utbildning- och kulturnämndens delegationsordning utifrån
Dataskyddsförordningen antas med giltighet fr o m 2018-05-25.
Sammanfattning av ärendet
Den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Inför detta
behöver reglementen och delegationsordning kompletteras. Komplettering
av reglementen behandlas i ett separat ärende.
Det är nämnden som är personuppgiftsansvarig. För att göra detta praktiskt
hanterligt behöver nämnden besluta om att delegera detta till
förvaltningschef.
Komplettering av respektive nämnds delegationsordning föreslås till
följande:
Ärendetyp

Delegat

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef

Utse dataskyddsombud

Förvaltningschef

Informationsägare

Respektive chef/
verksamhetsansvarig

Ersättare/Villkor

Förvaltningschef

Om behov av ersättare föreligger och när ingen ersättare finns angiven går
ärenden till nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2018-04-08.
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Referens

2018-04-12

UKN 2018/00103

UKN

Ekonomisk uppföljning
Redovisas på sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning mars 2018.
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2018-04-06

UKN 2018/00094

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

Gästriklandsfonden - stiftelsen Per Erikssons och
Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående
skolprestationer
Förslag till beslut
1. Ockelbo kommun ansöker om stipendium från Gästriklandsfonden om
5 000:- kronor för framstående skolprestation i
tekniskt/naturvetenskapligt ämne resp 5 000:- kronor inom området
musik, slöjd eller konstnärlig verksamhet.
2. Utdelning ur Gästriklandsfonden sker till dom elever som
Perslundaskolan föreslår.
Sammanfattning av ärendet
Gästriklandsfonden delar ut stipendium för framstående skolprestationer till
elever inom skolan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner,
samt inom Landstingets skolverksamhet.
Stipendierna är dels Per Erikssons stipendium för framstående skolprestation
i tekniskt och naturvetenskapligt ämne och dels Hedvig Ulfsparres
stipendium för framstående skolprestation inom området för musik, slöjd
eller konstnärlig verksamhet. Varje stipendium är på 5 000:- kronor.
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Datum

Referens

2018-04-06

UKN 2018/00095

Fliesberg, Patrik, 070-160 41 88
patrik.fliesberg@ockelbo.se
UKN

Fördelning av bidrag till studieförbund 2018
Nämnden beslutar om bidrag till studieförbunden 2018 enligt föreliggande
förslag.
ABF Gästrikebygden
Nykterhetsrörelsens bildningsv-het
Sensus studieförbund
SISU Idrottsutbildarna
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Folkuniversitetet
Summa

83 500
800
4 300
20 000
22 700
63 900
3 300
1 500
200 000

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden har att besluta om fördelning av bidrag till
studieförbunden 2018. Tillgängliga medel att fördela är 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bidraget till Studieförbunden utgörs av ett grundbidrag (70 %), ett
volymbidrag (15 %) och ett målgruppsbidrag (15 %).
Grundbidraget fördelas till respektive studieförbund utifrån deras relativa
andel av föregående års totala anslag, d.v.s. utifrån bidragsfördelningen
2017. Volymbidraget beräknas efter deltagartimmar under det senast
redovisade verksamhetsåret. Där ingår studiecirklar, annan gruppverksamhet
och kulturprogram.
Målgruppsbidraget riktas mot särskilda målgrupper. Fördelningen beräknas
efter deltagartimmar under det senast redovisade verksamhetsåret.
Det kommunala bidraget för 2018 baseras på studieförbundens verksamhet i
Ockelbo kommun 2017 enligt SCB-statistik.
Beräkningsmodellen utgår från studietimmar där studiecirklar, annan
gruppverksamhet och kulturprogram är inräknade.
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SISU Idrottsutbildarna lever inte upp till det regelverk som följer av
folkbildningsförordningen utan får sitt statliga anslag via en särskild
förordning. Förslag att SISU tilldelas kommunalt anslag ur samma pott som
studieförbunden.
Informationsbrev till alla studieförbund skickades ut i början av mars om
möjligheten att söka kommunalt bidrag med sista ansökningsdag 31 mars.
Fördelas mellan studieförbund som i tid inkommit med ansökan för 2018

ABF Gästrikebygden
Nykterhetsrörelsens bildningsv-het
Sensus studieförbund
SISU Idrottsutbildarna
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Folkuniversitetet
Summa

Patrik Fliesberg
Kulturskolechef/ kulturhandläggare

Bidrag 2017
80 600
800
4 400
20 000
22 300
67 200
3 600
1 100
200 000

Förslag 2018
83 500
800
4 300
20 000
22 700
63 900
3 300
1 500
200 000
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