
 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Vänortsrummet, onsdagen den 17 mars 2021, kl 08:00-10.00 

Beslutande Ledamöter 

Staffan Nordqvist (S), Ordförande 
Torbjörn Nyholm (S), Vice ordförande 
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Lena Schenström (C)  
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Tove Lindström (MP) § 17-22 
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Övriga närvarande Ola Johansson, utbildnings- och kulturchef 
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Justerare Rickard Lindstrand Levin (M) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-22 
 Stensson, Anette  

 Ordförande 

  

 Staffan Nordqvist (S)  
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§ 11 Dnr 2021/00052  

Fastställande av dagordningen 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 
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§ 12 Dnr 2021/00042  

Redovisning av delegeringsbeslut 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 

1. Samverkansprotokoll förskolan 2021-01-26. 

2. UK-sam protokoll 2021-03-09. 
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§ 13 Dnr 2021/00043  

Redovisning av meddelanden 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden. 

 

1. Kommunstyrelsen § 8/2021, Bokslut- och ramberedning 2021. 
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§ 14 Dnr 2021/00044  

Ekonomisk uppföljning februari 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning februari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
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§ 15 Dnr 2021/00045  

UKN Investeringsbudget 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Godkänner enligt liggande förslag 599 000:- kronor av investeringsbudget 

2021. 

2. Återstående 221 000:- kronor redovisas vid senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens förvaltningsbudget fastställdes 201216. Fördelning av 

investeringsbudgeten skall fördelas utifrån enhetschefernas önskemål. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Inlägg 
Torbjörn Nyholm (S), Jonny Lindblom (SD) 
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Enhetschefer 

Ekonomi 
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§ 16 Dnr 2021/00055  

UKN Mätbara mål 2020 - Uppföljning 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Uppföljning av nämndens mätbara mål 2020 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med nämndens årsbokslut/verksamhetsberättelse ska en 

bedömning av årets måluppfyllelse redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

Inlägg 
Inger Högberg Kalmering (C) 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2021/00046  

UKN Mätbara mål 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Godkänner UKN:s mätbara mål 2021.  

2. Utifrån medborgarenkäten kommer återkoppling ske löpande till nämnden 

hur arbetet fortskrider med handlingsplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämndens mätbara mål skall aktualiseras och fastställas för innevarande år.   

På grund av det rådande läget med pandemin har inte beslutade mål för 2020 

kunnat nås på flera punkter. De ej uppfyllda/delvis uppfyllda målen under 

2020 flyttas därför över till UKN:s mål 2021. 

Utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål 2021 överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

Inlägg 
Rickard Lindstrand Levin (M), Tove Lindström (MP) 
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Kommunstyrelsen 

Enhetschefer  
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§ 18 Dnr 2021/00048  

PwC - Granskning av ekonomistyrning inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden. 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna.  

2. Förvaltningen ges uppdrag att utifrån genomförd granskning återkomma  

till UKN i juni månad med förslag på åtgärder för att förbättra den 

ekonomiska styrningen. 

 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun 

genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens och utbildnings- och 

kulturnämndens arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och 

kulturnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-05.    

PwC granskningsrapport. 
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Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2021/00047  

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

Utbildnings- och kulturnämndens 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 enligt Perslundaskolans förslag. 

Musik, slöjd, konstnärlig verksamhet - stipendiet fördelas med 2 500:- 

kronor vardera till två elever.   

Teknik/naturvetenskap - en elev tilldelas 5 000:- kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästriklandsfonden delar ut stipendium för framstående skolprestationer till 

elever inom skolan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun, 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 skolprestationer inom området för musik, slöjd 

eller konstnärlig verksamhet. 

Varje stipendium är på 5 000:- kronor. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

Perslundaskolans förslag på stipendiater.               

      

      

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Gästriklandsfonden 

Perslundaskolan 

Ekonomi 
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§ 20 Dnr 2021/00050  

Fördelning av föreningsbidrag 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Utdela föreningsbidrag enligt liggande förslag som i samråd med 

bidragsutskottet tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

På grund av rådande omständigheter gällande föreningsbidragen 2021 så 

föreslås att föreningsbidragen lämnas oförändrade till stor del med vissa 

undantag enligt det beslut som tog 2020. 

Förslag till justering av föreningsbidraget från 2020 föreslås för Jädraås 

Byggnadsförening, Mobygården, IOGT-NTO.  

Se nedan; Röda siffror lika med påslag.    

 

SMK Ockelbo sökte endast investeringsbidrag 2020, så förslaget för dem 

baseras på 2019 års bidrag. 

Investeringsbidrag kan sökas löpande av föreningarna under året. 

Beslutsunderlag 

Fritidsintendent Håkan Alkbergs tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

 

 

      

      

      

      

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Håkan Alkberg 

Ekonomi 

Berörda föreningar 
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§ 21 Dnr 2021/00049  

Utredningsgrupp  

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Uppdrar till beredningsgruppen att arbeta fram ett förslag som ger en 

vägledning till hur Ockelbo kommun, tillsammans med berörda föreningar 

och brukare, avser att utveckla området. 

 

Ärendebeskrivning 
Konstgräs på fotbollsplanen vid södra IP och byggandet av en ishall innebar 

att säsongerna för fotbollen och ishockeyn förlängdes betydligt. I och med 

detta upplever såväl fotboll som hockey att bland annat ytorna för 

omklädningsrum är sparsamt tilltagna. I ritningarna för ishallen finns 

utrymmen för omklädningsrum upptagna som ännu inte realiserats. När 

sedan beslut om möjlighet till lägerverksamhet togs förstår var och en att 

trycket på omklädningsrum ökar. 

Representanter från föreningarna har vid olika tillfällen uttryckt önskemål 

om hur en fortsatt utveckling av området kan ske. Även privata aktörer har 

presenterat tankar och idéer som handlar om områdets utveckling, där andra 

aktiviteter än fotboll och ishockey ges en plats. I samband med byggandet av 

ishallen talades det även om en sk. ”no-fall-anläggning” för handikappade, 

något som ännu inte påbörjats. Det talades även om möjligheter för andra 

föreningar att förlägga hela eller delar av sin verksamhet i den planerade 

ishallen, något som inte heller realiserats. 

Det känns angeläget att berörda föreningar ges möjlighet att framföra åsikter 

och idéer som är ämnade att utveckla området till något som skulle kunna bli 

ett slags idrottens centrum där kommuninvånare, ung som gammal, elit såväl 

som motionär, gavs möjlighet att utöva hälsofrämjande verksamhet utifrån 

sina egna förutsättningar.         

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08.      

Inlägg 
Inger Högberg Kalmering (C), Anders Hallman (V), Rickard Lindstrand 

Levin (M) 

 
 
Beslutet ska skickas till: 

Beredningsgruppen 



 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2021/00051  

Rapporter/Övriga frågor 

                       

1. Kränkande behandling. 

Inlägg Inger Högberg Kalmering (C) 

2. Granskning skolinspektionen. 

3. Covid19. 

Inlägg Jonny Lindblom (SD) 

4. Dataskyddsombudets årsrapport 2020. 

5. Skolmiljarden - Grundskolan. 

Redovisning kommer att ske senare hur pengarna kommer att användas. 

6. Upphandling. 

Inlägg Jonny Lindblom (SD) 

7. Yttre skötsel. 

Håkan Alkberg informerar. 
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