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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum

2021-02-01

Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet / TEAMS

Tid:

Onsdag 10 februari 2021 kl. 08:00

Utses att justera: _________________________________

Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordningen

2.

Redovisning av delegeringsbeslut

3.

Redovisning av meddelanden

4.

Tillbud och olycksfall år 2020

Anette Stensson

5.

Internkontroll inköpstrohet mot ramavtal 200701--201231

Ola Johansson

6.

Internkontrollplan uppföljning 2020 - Internkontrollplan 2021

Ola Johansson

7.

Årsbokslut/Verksamhetsberättelse 2020

Ola Johansson

8.

Interkommunal ersättning och bidrag till huvudmän för
gymnasieskola 2021

Ola Johansson

9.

Tillkommande taxor simhallen

Ola Johansson
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Ärende

10. Rapporter/Övriga frågor
- Kultur och fritidsverksamheten

Föredragande

kl 08.00 Patrik Fliesberg
Håkan Alkberg

- Kränkande behandling

Ola Johansson

- Tillsyn föräldrakooperativet Svalan

Ola Johansson

- Coronasituationen – Hur ser vardagen ut?

kl 09.00 Rektor
Fackliga företrädare
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Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. UKsam protokoll 2021-02-01.
2. Samverkansprotokoll förskolan 2021-01-12.
3. Anställningsavtal 2020.
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Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Kommunfullmäktige §128/2020 – Anmälan av motion – Utred behovet av
barnomsorg på obekväm tid (”Nattis”) i Ockelbo kommun.
2. Kommunfullmäktige §122/2020 – Avgifter för utlämnande av kopior av
allmänna handlingar.
3. Kommunfullmäktige §94/2020 – Års- och flerårsbudget 2021-2023
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Stensson, Anette, 070-160 56 65
anette.stensson@ockelbo.se
UKN

Tillbud och olycksfall år 2020
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av tillbud och olycksfall 2020.
Sammanfattning av ärendet
Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens
verksamhetsområde skall redovisas till nämnden två gånger per år.
Beslutsunderlag
Sekreterare Anette Stenssons tjänsteskrivelse 2021-01-25.
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Alneberg, Eva, 0297-555 65
eva.alneberg@ockelbo.se
UKN

Internkontroll inköpstrohet mot ramavtal 2020-07--2020-12-31
Förslag till beslut
Godkänner internkontrollen.
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal 200707—201231. Två
väsentliga inköpsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via
samkörning av redovisning och gällande avtal.

Beslutsunderlag
Ekonom Eva Alneberg tjänsteskrivelse 2021-01-27

Ärendet
Internkontroll är en del av nämndens verktyg för att säkerställa att
verksamheten efterlever avtal, regler och lagar. Internkontrollen bidrar till att
verksamheten når sina mål - med effektivitet, säkerhet och stabilitet. Värdet
av internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel eller brister.
Utbildnings- och kulturnämnden har beslutat att kontrollera inköp av
kontorsmaterial och drivmedel mot gällande avtal.
Kontorsmateriel

UKN juli-dec 2020

Antal inköp/fakturor

16

Värde (tkr)

13

Enligt avtal

94%

Utanför avtal

6%

Procenten enligt avtal baseras på inköpsbeloppet och inte antalet fakturor.

Kommentar: Avtalstroheten för inköp av kontorsmaterial är 94%. Inköp
enligt avtal har ökat markant sedan föregående period. Stärkt tydlighet till
inköpare av kontorsmateriel har öka avtalstroheten.
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Ockelbo kommun
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Drivmedel

UKN juli-dec 2020

Antal inköp/fakturor

7

Värde (tkr)

8

Enligt avtal

7%

Utanför avtal

93%

Sida
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Procenten enligt avtal baseras på inköpsbeloppet och inte antalet fakturor.

Avtalstroheten inom detta område är mycket låg. Även fast det totala
beloppet ej är av väsentlig vikt för nämnden, bör högre avtalstrohet
eftersträvas. Det är önskvärt att inköpstroheten för detta område ökar sin
andel inköp enligt avtal.

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer
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Johansson Ola, 070-070 414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Internkontrollplan uppföljning 2020 - Internkontrollplan 2021
Förslag till beslut
1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2020 godkänns.
2. Internkontrollplan för 2021 fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet
av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden.
Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande,
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Uppföljning Internkontrollplan 2020.
Internkontrollplan 2021.
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-01-25.

Beslutet ska skickas till

Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2020
Rutin

Kontrollmål

Återrapportering av
Delegeringsbeslut i form
av anställningar

Samtliga anställningsbeslut fattade på delegation
återrapporteras till UKN i
antal.

Ansvarig för att
kontroll utföres

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Rapport till

Rapporteringstidpunkt

Förvaltningschef

Delegeringsordningen och
skyldigheten att återrapportera lyfts med berörda delegater två gånger per år, i
maj och november.

Utbildningsoch kulturnämnden

Delårsbokslut 2020-06-30
Årsredovisning 2020

Ej utfört.

Inköp av varor/tjänster

Köptroheten är hög,
inköp sker utifrån ingångna avtal.

Förvaltningschef

Information om gällande ramavtal, löpande.
Avstämning med personal
som har inköpsbehörighet,
maj och november.

Utbildningsoch kulturnämnden

Delårsbokslut 2020-06-30
Årsredovisning 2020

Något bättre men inte
i mål.
PersonecP hantera all
frånvaro

All personal rapporterar
ev. frånvaro i systemet

Förvaltningschef

Utbildningstillfällen med perUtbildningssonalen ska hållas en gång
och kulturnämnden
per år.

Delårsbokslut 2020-06-30
Årsredovisning 2020

Genomfört.
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Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2021
Rutin

Kontrollmål

Återrapportering av
Delegeringsbeslut i form
av anställningar

Samtliga anställningsbeslut fattade på delegation
återrapporteras till UKN i
antal.

Inköp av varor/tjänster

Ansvarig för att
kontroll utföres

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Rapport till

Rapporteringstidpunkt

Förvaltningschef

Delegeringsordningen och
skyldigheten att återrapportera lyfts med berörda delegater två gånger per år, i
maj och november.

Utbildningsoch kulturnämnden

Delårsbokslut 2020-06-30
Årsredovisning 2020

Utbildningsoch kulturnämnden

Delårsbokslut 2020-06-30
Årsredovisning 2020

Köptroheten är hög,
inköp sker utifrån ingånga Förvaltningschef
avtal.

Utbildnings- och kulturnämnden 2017-02-15

Information om gällande ramavtal, löpande.
Avstämning med personal
som har inköpsbehörighet,
maj och november.
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Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Årsbokslut/Verksamhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
Godkänner årsbokslut/verksamhetsberättelse 2020.
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
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-01-29.
Enhetschefernas verksamhetsberättelser.

Ärendet
Ekonomisk redovisning årsbokslut 2020
2020

2019

2018

Budget

140 434

134 409 131 691

Utfall

140 603

142 713 136 607

Årets resultat

Resultat
Årets investeringar

-169

-8 304

-4 916

620

1 190

619
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Personalredovisning

Antal anställda
kvinnor
män
Sjukfrånvaro
kvinnor
män

180
149
31

165
139
26

163
137
26

8,3%
9,4%
3,7%

6,3%
7,1%
2,7%

4,40%
1,70%

Ekonomisk redovisning årsbokslut 2020
Utbildnings- och kulturnämnden inledde 2020 med ett prognostiserat underskott
om -6 475 tkr. Aktivt arbete med ekonomi under året har gett positiva effekter.
Även Coronapandemin har påverkat verksamheterna ekonomiskt under
perioden. Anpassningar och stängda verksamheter har lett till både minskade
intäkter och ökade kostnader. Ökad sjukfrånvaro har präglat alla verksamheter.
Det statliga stödet, ersättning för sjuklönekostnader, har varit av vikt för att
hålla ekonomin i balans.
Drift: Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott för perioden
2020-01-01- -2020-12-31 om -169 tkr. Fördelat på gymnasiet -3 175 tkr och
övriga verksamheter 2 998 tkr.
Simhallen beviljades utökning av personal från utbildnings- och kulturnämnden
som genererar ökade personalkostnader och ett förväntat underskott för
verksamheten 2020. Simhallen redovisar ett underskott om -442 tkr. På grund
av Coronapandemin har verksamheten varit stängd under en del av året, vilket
lett till minskade intäkter. Verksamheten har kvar fasta kostnader för drift och
personal vilket gör att verksamheten redovisar ett negativt resultat.
Föregående år redovisade förskolan ett underskott. Förvaltningen äskade, och
erhöll, ett budgettillägg för året 2020 som tilldelades förskoleverksamheten.
Förskolan redovisar i år överskott om 2 399 tkr. Under året har verksamheten
minskat de fasta kostnader genom effektiv lokalstrategi samt avyttring av
lokaler. Verksamheten har också haft mindre personalkostnader än beräknat
mot budget.
Vuxenutbildningen redovisar överskott om 718 tkr som hänförs till mindre
personalkostnader än budgeterat. Yrkesutbildningen undersköterska
finansieras i sin helhet av statsbidrag.
Grundskolan har haft ett prognostiserat underskott från årets början.
Resultatet blev ett överskott om 8 tkr. Det är två verksamheter inom området
som utmärker sig, varav den ena har ett överskott och den andre ett
underskott.
Grundskola åk 1–9 redovisar ett underskott om -2 032 tkr. Underskottet hänförs
till största del av personalkostnader. I denna verksamhet ingår även kostnader
för elever i annan regi. Underskottet i grundskola 1–9 har däremot reducerat
under året pga. att kostnader för köpta platser och tjänster av annan huvudman
har minskat.

2(12)

Datum

Ockelbo kommun

2021-02-01

Sida

UKN 2021/00017

Övrig grundskoleverksamhet, elevhälsa och administration har under året byggt
upp ett överskott om 1 940 tkr. Det beror främst på avslut av köpt tjänst av
annan huvudman, men också mindre personalkostnader än beräknat mot budget.
Även årets förändring av semesterlöneskuld bidrar till överskottet.
Pågående arbete i förvaltningen med effektivisering av IT-kostnader och
uppdatering av tjänsteplanering i grundskolan har bidragit till minskade
kostnader. Efter kontinuerligt arbete med ekonomi på arbetsplatsträffarna har en
ökad ekonomisk medvetenhet växt fram i organisationen, vilket också bidrar till
minskat underskott.

Gymnasieskola, som ej bedrivs i egen regi, omsätter ca 20–25 miljoner kr
årligen och verksamheten har haft ett prognostiserat underskott sedan årets start.
Resultatet är -3 175 tkr. Denna kostnad är beständig och det är ej möjligt att
påverka kostnaden utan att göra intrång på elevernas fria val av program.
Investering: Det beslutade investeringsbeloppet om 720 tkr har nyttjats till
största del, men 100 tkr av de tilldelade medlen flyttas till år 2021. Detta pga
Coronapandemin.
Viktiga händelser under året
Förskolan

1. Viktiga händelser under året
 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 flyttade ur sina lokaler i slutet på juni, barnen flyttades till
Wij och Stenhuggaren från mitten på juni. Hyresavtalet uppsagt.
 Lokalbrist pga. att Kaplansgården utrymdes under våren, en extra
avdelning Regnbågen (före detta Kaplan och Lilla jag) är placerade i
gemensamhetsutrymme på Wij förskola.
 Barngrupperna på Wij förskola har behövt utökas pga. lokalbrist. Wij
förskola beviljades inte sökt statsbidrag för läsåret 2020/2021, vilket
var tur utifrån rådande situation med lokalbrist.
 Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere under ht-20
för att kunna nyttja sökt statsbidrag för mindre barngrupper. Totala
antalet platser med statsbidrag 80 platser= 16 barn/avd 1-5 år utan
statsbidrag 95 platser= 19 barn/avd 1-5 år.
 Nya barn i kö har inte kunnat erbjudas plats på önskat datum eller
önskad enhet pga. lokalbrist.
 Öppna förskolan öppnade upp för utomhusaktiviteter en kort period
under ht-20, men blev tvingad att stänga igen helt igen pga. den
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rådande pandemin. Medarbetaren från Öppna förskolan har till viss
del flyttats och nyttjats i förskolan.
Coronapandemin, covid-19 fortsatte med hög frånvaro bland
medarbetare och hög närvaro bland barn, vilket resulterat i hög
arbetsbelastning och stress för medarbetare samt att planerade
aktiviteter, planeringstid och möten inte kunna genomföras som
planerat.
Medarbetare med placering på Skolkontoret har arbetat hemifrån i
största möjliga mån utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Arbetskläder för både inne- och utomhusbruk (ej vinterkläder) till all
personal inom förskolan, har köpts in i slutet av året och kan vara en
del i att bli en attraktivare arbetsgivare.
Gemensamt för samtliga avdelningar i kommunens förskolor är att
från augusti ”Genomföra språksamlingar minst 2-3 gånger/vecka
utifrån materialet ”Före Bornholms modellen”.

Grundskola

Grundskolan fortsätter 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. Grundskolan har även under 2020 haft flera förändringar i
ledningen. En biträdande rektor gick i pension i juni 2020 och rekrytering av
ersättare skulle göras. Två lärare visade intresse och har under höstterminen
påbörjat sina nya uppdrag som biträdande rektorer. Liksom förra året arbetar
grundskolans ledningsgrupp med de två övergripande målen:
 Budget i balans
 Behörighet till gymnasiet för alla elever

Utvecklingsarbetet inom grundskolan har påverkats av pandemin, men skulle
under 2020 framförallt ligga inom ramen för Skolverkets riktade insatser för
nyanländas lärande;
 Språk- och kunskapsutvecklande arbete
 Ökad delaktighet vårdnadshavare
 Utbildning och kompetens
 Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper
Andra viktiga utvecklingsfrågor är kopplade till vår ekonomi, organisation
och struktur/rutiner. Dock kom ju 2020 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
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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.
Hösten har självklart fortsatt präglats av pandemin och
Fjärrundervisningsgruppen har fortsatt träffas under hösten. Dessutom har
fortsatta anpassningar i skolmiljön behövt göras. Både elever och personal
har behövt ställa om. Vi har till exempel successivt dragit in på fysiska
möten och det mesta hanteras digitalt eller på telefon. Vi har varit restriktiva
med besökare på skolan och vi fick till exempel fira skolavslutning och
upprop utan föräldrar närvarande. I november beslöt vi än en gång att besluta
om fjärrundervisning för åk 6, 7 och 8. Denna gång lade vi ett schema för att
ge eleverna så mycket av den praktiskt-estetiska undervisningen på plats som
möjligt. Eleverna följer ett schema som innebär att de är på plats två dagar
per vecka.
Grundskolans uppfattning är att åtgärden med fjärrundervisning hittills
fungerat bra. De elever som hade behov av att få sin undervisning på plats
har fått det. Vårt digitaliseringsarbete har utvecklats och kommer att fortsätta
göra det.
Ett annat viktigt utvecklingsarbete under hösten har varit inom trygghet och
värdegrundsfrågor på framför allt Perslunda. Detta arbete drivs av
förstelärare.

Vuxenutbildningen
Vård och omsorgsutbildning startade i januari och genomförs på tre
terminer. 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.
Under augusti månad startade två ytterligare grupper med samma upplägg
som i januari. Det är nu totalt 38 elever som studerar och nästa intag blir i
augusti 2021.
Vi har ansökt om 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. Vi
väntar sedan september på den sista delen av tre som är nationell granskning
av utbildningen innan vi får utfärda diplom och målsättningen är att första
grupperna som slutar till sommaren får diplomen.
Från mitten av mars och huvuddelen av året har det bedrivits fjärr och
distansundervisning för alla elever utifrån Covid-19. Det har varit en stor
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utmaning för alla och särskilt för det elever som inte nått så lång i sin
språkutveckling eller där den tekniska kompetensen har varit bristfällig.
Det har inneburit en genomgripande förändring och utveckling av den
digitala kompetensen hos både elever och personal. Samtidigt har det varit
jobbigt för många elever och personal då de sociala kontakterna och
interaktionen har saknats. Områden som verksamhetsutveckling och
kvalitetsarbete har påverkats då det är svåra att jobba med via ny teknik.
Alla lärare vid vuxenutbildningen har under våren fortbildats i bedömning
och betygssättning via ett stödmaterial från Skolverket som en del i planen
kring riktade insatser för nyanländas lärande.
Vuxenutbildningen är en av 100 skolor av totalt 6000 i Sverige som är utvald
för att delta i försöksverksamheten med digitalisering av nationella prov.
Försöksverksamheten pågår till december 2022 och från 2023 ska hela
Sverige genomföra digitala nationella prov. Den nya digitala lärplattformen
Canvas har implementerats i verksamheten under året och fungerar bättre än
SchoolSoft.

Kulturskolan/Allmänkultur
Under året har ändå ett antal konserter genomförts, bland annat:
Kulturskolan stod för all musikunderhållning vid årets Ungdomsgala 25/1 i
Åbyggeby
Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäverängeskolan
under våren. Kulturskolan bidrog även med musikinslag under Perslundas
digitala skolavslutning i juni.
Inga högtidsdagar som valborg, nationaldagen eller midsommar har firats
med något arrangemang
Folkteatern spelade föreställningen Förvandlingen på Gotan den 24/1. Det
var ett samarrangemang mellan Ockelbo Kommun, ABF och Gotan.
Folkteatern spelade även en föreställning av Kurage i Jädraås under stränga
coronaregler.
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.
En digital variant av Musiksoppa med Anders Lundin har distribuerats till
Bysjöstrand och Uret i december.

Ockelbo Folkbibliotek
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
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betydligt. Vi har arbetat mer aktivt med ”boken-kommer” för de som inte
kan eller vill besöka oss.
Veckorna 52 och 53 var biblioteket stängt, efter nya restriktioner. Vi
öppnade upp igen vecka 1 2021. Under stängningen hade vi telefontid och
lämnade ut reserverat material och bok-kassar efter önskemål.
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.
Simhallen

2020 började bra med många besökare och god försäljning i januari och
februari. Sedan kom pandemin och i början av mars höjde FHM nivån till
allvarligt läge, och senare i mars till mycket allvarligt läge. Som en följd
sjönk antalet besökare kraftigt under senvåren.
Under våren kunde inte Gäverängeskolan nyttja sin planerade
simundervisning fullt ut, vilket innebär att många åk 3 nu brister i
simkunnighet.
I juni lanserade vi gratis sommarsimskola under veckorna 25-26 för barn i
åldrarna 6-12år. Barnen gick intensivsimskola varje dag under två veckor,
nybörjare i lek & plask gruppen där de övade vattenvana och de med god
vattenvana i steg 2 där vi inriktade oss mer på simning. Totalt deltog 50
barn, alla åldrar var med. Vi såg väldigt goda resultat med att ha intensiv
simskola. Barnen gjorde stora framsteg under kort tid och barnen blev även
tryggare fortare med oss simlärare. Mycket uppskattat bland barnen och
föräldrarna. Det är också den första sommarsimskolan simhallen har
anordnat.
Vi startade höstsäsongen med något begränsade öppettider och sänkt
maxantal gäster i simhallen. Vi lanserade ett test med avgiftsfri simträning
för barn för att höja simkunnigheten framförallt för åk 6, men kunde inte
slutföra projektet då vi i november beslöt vi att stänga simhallen och gymmet
helt för allmänheten.
Kosten

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.
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.
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Vi har stora förhoppningar på att på detta sätt kunna minska matsvinnet
ytterligare i vår verksamhet.
Den årliga Ekomatsligan blev framflyttad till 13/10 och genomfördes digitalt
pga Corona. Ockelbo fick ta ett diplom och är bland de 20 bästa
kommunerna i Sverige.
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.
Fritidsintendent
 Ungdomsgalan arrangerades i Åbyggeby Landsbygdscenter. 200
pers.
 Upprustning har skett vid omklädningsrummen vid Ockelbo IP efter
vattenskada.
 Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i
omklädningsrum på Ockelbo IP. Det gröna
 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 inom jobb i naturområden och inom
föreningslivet, arbetet utförs av nyanlända och långtidsarbetslösa.
 Att många personer har vandrat på våra stigar och leder.
 Hinderbanan i Rönnåsen har haft otroligt många barnfamiljer på
besök.
 Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i
samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet.
 Omdragning har skett av Gästrikeleden sträckan Kroksjön – Mosjön
på grund av Vindkraften.
 Underhåll av Gästrikeleden är en ständig process, engagerade
ledvärdar är oerhört värdefullt för att få det hela att fungera.
 Upprustning har skett av Fallfäbodarna i Lingbo efter Gästrikeleden.

Framtiden
Utbildningssektorn har i hela landet, Ockelbo inget undantag, stora
utmaningar. Den största utan undantag är kompetensförsörjningen. Att våra
elever får möta behöriga pedagoger. Bristen av behöriga pedagoger är redan
påtaglig och den kommer att öka. Den viktigaste delen som vi kan påverka är
att vara en mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så bra
förutsättningar som det är möjligt.
Sjukfrånvaron under 2020 har stigit vilket vi ser som en följd av Corona,
ingen vet idag hur detta utvecklas men vi vet att det kommer påverka vår
framtid.
Förskolan så är det stora utmaningar vad det gäller gruppstorleken, hur ska
vi uppnå Skolverkets rekommendationer vad det gäller antalet barn/grupp?
Till det ska vi också ha behöriga pedagoger, se tidigare stycket. Ockelbos
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förskolor har förändrats under senaste året men det krävs mer för att vi ska
kunna leva upp till Skolverkets redan nämnda rekommendationer.
Den organisation som vi i dag har för utbildning i kommunen har börjat
utvecklas ytterligare. Tre rektorer finns det i kommunen, rektor förskola,
grundskola och vuxenutbildning. Den organisationen kommer i en
gemensam ledningsgrupp utveckla alla utbildningsfrågorna i kommunen.
Detta görs under ledning av förvaltningschef.
Respektive rektor har nu en egen ledningsgrupp bestående av biträdande
rektorer (2 i grundskolan och 2 i förskolan) med personal och
elevvårdsansvar enligt den nu rådande delegationsordning som finns.
En central fråga som vi kommer att arbete med 2021 och framåt är vilken
resurstilldelning kommunen ska arbeta efter vad det gäller utbildning. Där vi
behöver utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete och målarbete med
starkare kopplingar till den ekonomiska styrningen.
Nyckeltal
Måluppfyllelse Grundskolan
Andel behöriga till gymnasiet åk 9
2020
2019
82,8% (48/58)
56 (84,8%)

2018
42 (79,2%)

Andel obehöriga till gymnasiet åk 9
2020
2019
2018
17,2% (10/58)
10
11
Meritvärden åk 9
2020
2019
F
217,1

P
156,3

Tot. 189,87

F
249,78

Tot 212,93

Meritvärden åk 6
2020
2019
210,6
196,23

2017
8

2018
P
181,15

2017
41 (83,65%)

2017

F
216,92

P
207,25

F
240

P
206

Tot 212,08

Tot 219,5

2018
182,5

2017
178.6

Antal barn/elever och kostnad per elev
2020
Budget Bokslut

2019
Budget Bokslut

Kulturverksamhet kr per invånare

1 177

1 099

1 163

1 147

Fritidsverksamhet kr per invånare

619

630

1 059

1 068

Förskola antal barn
Nettokostnad kronor per barn
Grundskola antal elever
Nettokostnad kronor per elev
Särskola antal elever
Nettokostnad kronor per elev

270

269

245

270

133 556

125 134

133 763

126 100

573

594

584

595

90 817

87 928

89 166

97 197

10

11

12

9

492 000

404 909

492 500

585 444
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190

181

172

182

113 889

137 094

116 506

119 543
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BOKSLUT 2020 UKN
DRIFT
Verksamhet
10
42
43
443
445
45
46
60
61
62
63
64
66
67
69
97

Budget Utfall Avvikelse
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM
364
295
69
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET
1 380 1 400
-20
KULTURSKOLA
3 106 2 904
202
SIMHALL
2 947 3 389
-442
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
2 262 2 331
-69
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
219
120
99
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
3 596 3 486
110
FÖRSKOLEKLASS
2 967 2 931
36
FÖRSKOLA
36 060 33 661
2 399
FRITIDSHEM
2 771 2 906
-135
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
2 340 2 141
199
GRUNDSKOLA
46 300 46 392
-92
VUXENUTBILDNING
11 428 10 710
718
GYMNASIESÄRSKOLA
2 580 2 313
267
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB
475
810
-335
KOSTVERKSAMHET
0
0
0
118
115
UKN exkl gymnasieskolan
795
789
3 006

65 GYMNASIESKOLA
TOTALT UKN inkl
gymnasieskolan

21 639 24 814
140
140
434
603

Förbr
%
81%
101%
93%
115%
103%
55%
97%
99%
93%
105%
91%
100%
94%
90%
171%

97%

-3 175

115%

-169

100%

INVESTERING
Verksamhet
443
SIMHALL
IDROTTS- O
445
FRITIDSANLÄGGNINGAR
45
ALLMÄN KULTUR
46
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
61
FÖRSKOLEVERKSAMHET
64
GRUNDSKOLA
67
VUXENUTBILDNING

Budget
100

Utfall Avvikelse
0

100

100

118
100
302
720

118
100
302
620

0
0
0
0
0
0
0

Förbr
%

86%
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Utbildnings- och kulturnämnd
Underlag till årsredovisning 2020
Antal
anställda/årsarbetare
2020-12-31
Tillsvidare Visstid
Utbildning/kulturnämnd

165

Totalt

15

180

1

Kvinna

Man

Kvinna

Man

149

31

83%

17%

6

4

2

67%

33%

100%

0%

Förvaltningsledning

5

Förvaltningsstöd

1

-

1

1

Bibliotek

4

-

4

1

3

25%

75%

Kulturskola

5

-

5

2

3

40%

60%

Sim

3

-

3

3

100%

0%

Förskola

48

2

50

49

1

98%

2%

Grund

73

4

77

60

17

78%

22%

Vuxenutbildning

15

5

20

16

4

78%

22%

Kost

12

2

14

13

1

92%

8%

166

14

180

149

31

83%

17%

-

-
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Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående
gymnasieskolor 2021
Förslag till beslut
Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor för år
2021 fastställs per elev och år enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollag (2010:800) kap 16 §§ 52-55 skall hemkommunen lämna
bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid
skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp.
Ockelbo kommun bedriver ingen gymnasieskola i egen verksamhet, utan
erbjuder utbildning genom samverkansavtal med kommunerna Gävle,
Sandviken och Hälsinglands utbildningsförbund. Ockelbo kommuns
bidragsbelopp blir då ett genomsnitt av avtalskommunernas fastställda
bidrag.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-01-25.
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Interkommunal
ersättning

Bidrag
fristående

Bygg- och anläggning

127 062

134 686

BF

Barn- och fritid

105 401

111 725

EE

El- o energi

122 794

130 162

EK

Ekonomi

86 040

91 202

ES

Estetiska prog

108 363

114 865

ESMUS

Estetiska prog inr musik

136 495

144 685

FT

Fordons- och transportprog

134 945

143 042

FTTRA

Fordons- och transportprog inr. Transport

177 263

187 899

HA

Handels- och admin

99 416

105 381

HT

Hotell- och turism

106 992

113 412

HU

Humanistiska

86 042

91 205

HV

Hantverk

110 703

117 345

IMA 1

IM Individuellt alternativ A

136 075

144 240

IMA 2

IM Individuellt alternativ B

248 458

263 365

IMV

IM Programinriktat individuellt val

IMSPR

IM Språkintroduktion

106 724

113 127

IMYRK

IM Yrkesintroduktion

123 201

130 593

IN

Industritekniska

149 407

158 372

NA

Naturvetenskap

95 337

101 058

NB

Naturbruksprogrammet

enl RPL

enl RPL

RL

Restaurang o livsmedel

134 852

142 943

SA

Samhällsvetenskap

91 490

96 979

TE

Teknik

92 731

98 295

VF

VVS- och fastighet

119 385

126 548

VO

Vård- o omsorg

106 705

113 107
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Ahlbom, Per, 070-160 41 30
per.ahlbom@ockelbo.se
UKN

TILLKOMMANDE TAXOR SIMHALLEN
Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till kommunfullmäktige
Tillkommande taxor simhallen godkänns med giltighet fr o m 1 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Under november 2020 har en infrabastu köpts in till simhallen. När
simhallen öppnar igen under 2021 finns det möjlighet att nyttja den.
En taxa för infrabastun behöver därmed fastställas och ett förslag är
framtaget enligt följande. (belopp i kronor)
130,00
200,00
1 150,00

infrabastu 30 min (190,00 med bad)
infrabastu 60 min (250,00 med bad)
10-kort infrabastu

Beslutsunderlag
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse 2021-01-27.
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KS/KF
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Rapporter/Övriga frågor
1. Kultur- och fritidsverksamheten
Kulturskolechef/kulturhandläggare och fritidsintendent deltar.
2. Coronasituationen – Hur ser vardagen ut?
Rektor förskola resp grundskola och fackliga representanter
deltar.
3. Kränkande behandling
4. Tillsyn föräldrakooperativet Svalan

kl 08.00 Patrik Fliesberg
Håkan Alkberg
kl 09.00 Rektor
Fackl repr

