Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

1(1)

Datum

2021-04-12

Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet / TEAMS

Tid:

Onsdag 21 april 2021, kl. 08:00

Utses att justera: ________________________________

Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordningen

2.

Redovisning av delegeringsbeslut

Anette Stensson

3.

Redovisning av meddelanden

Anette Stensson

4.

Ekonomisk uppföljning mars 2021

Ola Johansson

5.

Års- och flerårsbudget 2022-2024
Konsekvenser utifrån fastställda ramar

Ola Johansson

6.

Idrottsplatsområdet

Ola Johansson

7.

Rapporter/Övriga frågor
- Kränkande behandling
- Covid19
- ”Nattis” – enkät till vårdnadshavare
- Skolinspektionen, tillsyn grundskolan i Ockelbo kommun

Ola Johansson

Staffan Nordqvist
Ordförande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2021-04-12

UKN 2021/00078

Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. Samverkansprotokoll förskolan 2021-02-23.
2. Samverkansprotokoll förskolan 2021-03-23.
3. UKsam protokoll
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Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Skolinspektionen – Ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska
Gymnasiet i Falu kommun fr o m läsåret 2022/2023.
2. Skolinspektionen – Ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i
Gävle kommun fr o m läsåret 2022/2023.
3. Skolinspektionen – Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
inom idrotten bandy vid Hagströmska gymnasiet i Falu kommun fr o m
läsåret 2022/2023.
4. Skolinspektionen – Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
inom idrotten alpint vid Hagströmska gymnasiet i Falu kommun fr o m
läsåret 2022/2023.
5. Skolinspektionen – Ansökan om godkännande för utökning av en
befintlig gymnasieskola vid NTI Vetenskapsgymnasiet i Gävle kommun
fr o m läsåret 2022/2023.
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Ekonomisk uppföljning mars 2021
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning mars 2021.
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning
Mars
Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Mars

Mars

Mars

2021

2021

2021

2021

2021

2021

378

378

0

95

82

13

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET

1 395

1 395

0

349

998

-649

KULTURSKOLA

3 366

3 366

0

842

783

59

SIMHALL

4 015

4 015

0

1 004

912

92

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

2 984
221

2 984

0

746

815

-69

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

221

0

55

2

53

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

3 746

3 746

0

937

927

10

3 164

3 164

0

791

792

-1

38 099

38 099

0

9 525

9 103

422

FRITIDSHEM

3 138

3 138

0

785

687

98

OBLIGATORISK SÄRSKOLA

2 652

2 152

500

663

440

223

57 266
12 422

57 766

-500

14 317

14 903

-587

12 422

0

3 106

2 963

143

GYMNASIESÄRSKOLA

2 150

2 150

0

538

613

-76

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB

1 022

1 022

0

256

201

55

0

0

0

0

0

0

0
136 018

0
136 018

0
0

0
34 005

-133
34 088

133
-84

24 139

26 739

-2 600

6 035

6 322

-287

160 157

162 757

-2 600

40 039

40 410

-371

FÖRSKOLEKLASS
FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING

ALLM KOMMUNADMINISTRATION
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Gymnasiet)
GYMNASIESKOLA

Summa UKN totalt
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar att nämnden har ett underskott
om -371 tkr efter 3 månaders verksamhet.
Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat som följd av föreningarnas ansträngda
ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott om -649 tkr per mars, föräntad årsprognos 0.
Förskola har ett budgetöverskott om 422 tkr, vilket består av intäkter och mindre lokalkosntaderän beräknat. Verksamheten
förväntar kostnader som kommer att minska överskottet.
Grundskolans underskott beror av personalkostnader och verksamhetskostnader lika fördelat. Köp av huvudverksamhet i annan
regi är underfinansierad och förväntas gå mot underskott -500 tkr helår. Obligatoriska särskolan har mindre kostnader än
budgeterat och förväntas gå mot ett överskott 500 tkr helår.
Gymnasieskola har högre kostnader än budgeterat och beräknas gå mot ett underskott om -600 tkr första halvåret. Andra
halvårets kostnader beräknas öka markant då fler elever börjar skolan till höstterminen, än jämfört med hur många elever som
går ut gymnasiet till sommaren. Ytterligare -2 000 tkr under andra halvåret, totalt -2 600 tkr.
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Års- och flerårsbudget 2022-2024
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Förslag till beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser.
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas
ca 8,8 miljoner 2022, 9,2 miljoner 2023 och 9,1 miljoner 2024 för att
bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå.
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan:

Fastställda ramar (tkr)
Utbildnings- och kulturnämnden

2022
160 771

Sammanfattning
Tillkommande behov (tkr)

Budget
2022

Simhall
Grundskola
IT-kostnader
Internhyra idrottshall

450
3500
1000
350

Gymnasieskola

3500

UKN total

8800

2023
161 032

2024
164 252

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-08.
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Ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett
flertal, ambitionen att verkligen förbättra studieresultaten blir svårt att nå till
en tillfredställande nivå.
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 kräver. Storlek på
barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål verksamheten inte
kommer kunna uppnå.
Gymnasiekostnaden är fortfarande svår för oss att hantera. Ramen är för liten
och vi måste hela tiden begära utökad ram alternativt tillägg för att få en
realistisk budget för en redan given kostnad.
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet, vart fall behålla den
nuvarande utan någon uppräkning.

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
Rektor förskolan arbetar redan mycket med lokalfrågorna i förskolan,
förvaltningen behöver förstärka det övergripande arbetet kring lokaler.
Utreda vidare förskolans behov för att möta framtidens utmaningar, lokaler
och behöriga pedagoger.
Grundskolan
Behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom
Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF) samt förstärka mot elever
som läser svenska som andra språk. Kompetens som idag saknas i
organisationen. Vi behöver dels anställa sådan personal, men även befintlig
personal behöver kompetensutvecklas.
Grundskolan erhöll 900 tkr för kvalitetshöjande insatser 2020, vilka vi äskar
att behålla, riktat till speciallärare, ledningsstöd och elevcoach.

Utöver detta finns utvecklande behov inom organisationen. Varpå vi äskar
ytterligare 2 500 tkr för lärare inom ämnet svenska som andraspråk (SVA)
Speciallärare eller Specialpedagog, Elevcoach och Biträdande rektor.

Simhall
Ett behov av en utökad budgetram för en nysatsning på Simhallens
verksamhet. Detta ger möjlighet till utökat öppethållande, mer resurser till
arbete för ökad vattensäkerhet för barn och vuxna samt bättre
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arbetsförhållanden för våra medarbetare. Kostnaden beräknas till 450 tkr per
år from 2022.
1,0 årsarbetare (ÅA) till öppettider, vuxensimning, simskola och efterlevnad
av arbetstider utifrån gällande arbetslagstiftning.
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 tkr -175 tkr /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.
Högre snittkostnad/elev som vi tidigare har signalerat men ej kunnat tagit
höjd för.

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.

IT-kostnader
Accesspunkter för tillgång till internet har vi i stor utsträckning i vår
verksamhet, ca 100st. Samtliga av dessa ska bytas ut innan 2022 års utgång.
Innebär en kostnad för UKN på närmare 1 miljon, vilket vi fick information i
slutet av mars månad 2021. Kort varsel vilket inte gav oss möjlighet att ha
med detta i budgetberäkningen.

Internhyra idrottshall
För att kunna öka nyttjande graden på IP med ishall och konstgräs behöver
ytterligare omklädningsrum ordnas. Det innebär en investering från KS som
i sin tur ger en hyreshöjning för UKNs del. Därav äskar vi för 350 tkr till den
hyresförändringen.

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.
Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett mycket intressant
område och attraktivt, viktigt att få med alla kommunens invånare i så lång
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utsträckning som möjligt. Steg 1 för ishockey och fotboll, senare utöka
området med allt möjligt för att skapa ett område för fysisk aktivitet och
föreningslivets utveckling.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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2021-03-30

FÖRSLAG OM UTÖKAD BUDGETRAM FÖR
UTVECKLING AV SIMHALLENS VERKSAMHET
Vi föreslår en utökad budgetram för en nysatsning på Simhallens verksamhet.
Detta ger möjlighet till utökat öppethållande, mer resurser till arbete för ökad
vattensäkerhet för barn och vuxna samt bättre arbetsförhållanden för våra
medarbetare. Kostnaden beräknas till 450 000 kr per år from 2022.
Vi har gått igenom simhallens ekonomi för hösten 2021, och vi bedömer att vi
kan genomföra denna utökning av verksamheten med start redan i september
inom befintlig budgetram. Det beror på att vi under pandemin inte behövt nyttja
hela beloppen i vissa budgetposter som Ob-ersättning, lön till vikarier,
livsmedelsinköp och förbrukningsmaterial mfl. Vi har också en liten
överbudgetering på hyreskostnaden. Detta ger ett överskott från första halvåret
som vi tar med oss till andra halvåret trots att vi också har uteblivna intäkter.
Nuläge.
Simhallen bemannas av två badvärdar och en badmästare, totalt tre ÅA. De ska
bemanna simhallen sju dagar i veckan, med både morgnar och kvällar.
Dessutom oftast dubbelbemannat av säkerhetsskäl. För att klara detta har vi satt
in ca 0,5 ÅA timvikarier som vi egentligen inte har utrymme för i vår budget. Vi
ligger konstant på gränsen på vad arbetstidslagen tillåter med hänsyn till
veckovila (48 timmar ledigt på minst ena sidan av ett veckoschema).
Bemanningen ger också ett tungt helgschema med tjänstgöring varannan helg
fredag kväll, lördag och söndag. Det är en sårbar bemanning, det räcker med att
en medarbetare gör ett turbyte för att täcka upp för en kollega så riskerar vi
problem med arbetstidslagen. Ovanstående beskrivning gäller ordinarie
verksamhet innan pandemin.
Det finns ett beslutat måltal att vi ska erbjuda minst 30 vuxna simundervisning
under 2021, och gissningsvis ligger det målet kvar för 2022 och framåt. Vi är väl
förberedda för att starta denna aktivitet, men vi har i dagsläget inte resurser att
genomföra detta utan att dra ner på någonting annat.
Vi har en fin liten simhall som har fått en del uppfräschning och nyheter i utbudet,
bla insynsskydd till omklädningsrum, infrabastu och vattenhinderbana. En stor
del av kostnaderna för simhallen är fasta kostnader som vi har oavsett om vi
använder simhallen mycket eller lite, över halva budgeten oberoende av hur
mycket verksamhet vi har. Det är synd att vi inte använder hela potentialen i
denna fina anläggning. En relativt liten ökning av budgetramen räcker till att göra

Ockelbo Kommun, 81680 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
UKN  Per Ahlbom  5361   per.ahlbom@ockelbo.se
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stor skillnad i tillgängligheten för kommuninnevånarna, att främja folkhälsan och
att öka vattensäkerheten för både barn och vuxna.
Förslag för utökad verksamhet från september 2021:
Utökad bemanning:


4 personal med 100 % tjänst (3 personal med 100% tjänst idag) och 2
personal med 25 % tjänst skulle möjliggöra:
o Tjänstgöring var tredje helg (tjänstgöring varannan helg idag).
Förbättring av arbetsmiljön och attraktivare arbetsplats.
o Fler antal medarbetare, minskad risk för driftstörningar vid
frånvaro eller evenemang.
o Administrativ tid och utbildning i planeringen istället för på ”tid som
blir över”.
o Utökade öppettider för allmänhet och motionssim.
o Fler grupper i skolanssimundervisning.
o Vuxensimskola för ökad vattensäkerhet.
o Plask & lek för yngre barn alternativt fortsättningsundervisning för
redan vattenvana barn för ökad vattensäkerhet.
o Möjlighet att erbjuda vattengymnastik. Två av våra medarbetare är
redan utbildade instruktörer.

Ökade öppettider med 8 tim/vecka:
Morgonsim, 2 dagar, tis och to kl 6.30-8.00
Öppet onsdag, en extra dag öppet kl 13-16
Längre öppettid fredagar, kl 11-19
Längre öppettid lö och sö, kl 10-15

Simskola:
Skolans simundervisning, tis och tors, 5 grupper varje gång
Vuxensimskola, 1 grupp onsdag kväll
Plask och lek, 1 grupp onsdag kväll
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Övrig verksamhet:
Vattenträning, 1 grupp onsdag kväll
Uthyrningar måndagar
Uthyrningar, upplevelser, efter förfrågan
Temadagar, må bra dagar
Hinderbana

ÖPPETTIDER 2021
må

Stängt

ti*

6.30-8.00

ons

13.00-16.00

to*

6.30-8.00

fre

11.00-19.00

lö

10.00-15.00

sö

10.00-15.00

15.00-20.00

15.00-20.00

Per Ahlbom
Kostchef
816 80 OCKELBO
Telefon: 0297-55361
Mobil: 070-1604130
E-post: per.ahlbom@ockelbo.se
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Idrottsplatsområdet
Förslag till beslut
Nämnden ställer sig positiv till att området utreds med berörda föreningar
och kommunen, vilka eventuella möjligheter som finns och att
kommunstyrelsen i form av tekniska avdelningen hanterar frågan kring
finansiering.
Sammanfattning av ärendet
I takt med att arenorna på området har utvecklats så går idrottssäsongerna i
mycket större utsträckning i varandra. Detta leder till att de 4
omklädningsrum som i dag finns på platsen inte räcker till då framför allt
fotboll och ishockey idag har säsonger som löper in i varandra.
Detta bifogas i en skrivelse från Ockelbo Hockey som även har delgett de
övriga föreningarna denna skrivelse.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-07.
Skrivelse från Ockelbo Hockey gm Christian Stark 2021-04-05.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Området ”IP” i Ockelbo
På Ockelbo IP har det bedrivits verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i många år.
Sedan 1989 då den konstfrusna isbanan byggdes har Fotboll och Ishockey delat lokaler med
varandra. Om vi backar 15 år i tiden, då fanns det en gräsplan, en utomhusrink samt 6
omklädningsrum med duschar, två omklädningsrum låg i barackerna på parkeringen som
numera är rivna. Dessa togs bort 2008
Vi vill härmed försöka att förklara problemen och potentialen som finns kring IP området i
Ockelbo.
Vi har med fotbollens fina konstgräsplan som byggdes 2014 och den senaste byggnationen
av en kombihall 2017, fått starten på ett område med stor utvecklingspotential för såväl
föreningar som kommunen. Arvsfonden har gått in med 9-10 miljoner kronor i området och
stöttat byggnationerna av både konstgräs och hallbygget. Närmast är även byggnationen av
ett lägerboende på agendan, vilket är oerhört bra.
I och med att dessa fina anläggningar byggts upp har det medfört förlängda säsonger med ca
5 månader om man lägger ihop fotboll och ishockey, men nu har vi 4st omklädningsrum
istället för 6st och säsongerna går in i varandra.
Det är numera inte som förr i tiden då det knappt fanns konstgräs och ishallar. Då startade
en hockeysäsong t.ex i början av november och nu i september, kanske t.om augusti.
Fotbollen kan börja träna i februari och pågå in i oktober.
Dessa tidigare starter av säsonger måste även vi erbjuda våra ungdomar, för det är så det ser
ut överallt nuförtiden. Det går inte att ”skjuta” på säsongerna då även seriespelen startar
tidigare nu. Men där kommer problematiken med omklädningsrummen. Vi har alltså färre
omklädningsrum och längre säsonger än tidigare.
Detta är en ekvation som inte går ihop och som för tillfället hämmar våra verksamheter
istället för att utveckla dom. Det ska väl t ex inte vara meningen att lag ifrån Ockelbo ska
behöva hyra planer och pendla till andra kommuner i uppstarten av säsonger av den
anledningen att vi inte har omklädningsrum så att det räcker?
Dom flesta anläggningar i andra kommuner som har två stycken idrotter på samma område
har ca 8st omklädningsrum.
Vi har alltså ”arenorna” men inte omklädningsrummen.
Hade vi bara flera omklädningsrum så skulle vi kunna utveckla våra verksamheter och öka
tillgängligheterna på våra arenor avsevärt, inte minst med det kommande lägerboendet.
Först och främst så kan ju våra egna ungdomar starta sina säsonger i samma tid som övriga,
men även hyra ut tider, träningsläger samt anordna cuper.
Vi har idag ett stort antal förfrågningar om att hyra istider och läger bara för ishockeyns
räkning. Det finns många exempel, men flera lag och föreningar utifrån vill komma hit pga
att det är trångt om tider i städerna, Pecka Alcén vill komma hit i 2 veckor med sin

målvaktsskola mm. Men vi måste tyvärr tacka nej förtillfället just pga av
omklädningsrummen.
Ishockeyn har redan nu hyrt ut några enstaka läger över någon helg, men dessa skulle kunna
bli många fler. Lägerboendet kommer att öppna upp för alla föreningar i Ockelbo kommun
att hyra ut boende för tävlingar, cuper och lägerverksamhet samt att både ishockey och
fotboll skulle kunna anordna träningsläger och större cuper om vi bara hade flera
omklädningsrum.
Boendet skapar förutsättningar för att anordna t.ex ridtävlingar/läger, basketläger/cuper,
skidtävlingar mm. Men detta kommer dock att sätta en ännu hårdare press på våra redan för
få omklädningsrum ifall dessa boende behöver utnyttja toalett/dusch eller cafeteria, då
fotboll och ishockey är där året runt.
Ockelbo kommun skulle kunna bli en riktig lägerkommun.
Ett exempel är Ishockeyn som förra året hyrde ut en helg till IFK Österåker. Där frågade
några föräldrar om boende och laget hyrde badhuset. Dessa tävlingar/cuper/läger ger
synergieffekter. Spelare och ledare handlar, äter och dom hyr badhus mm. Föräldrar som vill
följa med måste bo någonstans samt att dom troligtvis besöker butiker, äter någonstans
eller kanske besöker Wij trädgårdar beroende vilken tid på året dom kommer.
Konceptet med föreningar som ordnar läger och tävlingar för ungdomar är bra, Ockelbo
kommun kan få hit många fler besökare året runt om vi skapar förutsättningar till det.
Inom ishockeyn så har vi tidigare åkt många år i rad till Älvdalen på träningsläger med flera
lag. Dit har vi åkt just av den anledningen av att dom har ett perfekt koncept med boenden
och tider mm. Senast vi var där så var vi där med två lag och var ca 50 personer som gick på
badhus, handlade på Ica, fikade på det lokala konditoriet mm.
Ishockeyn har nu tagit fram ett nytt alternativ på att bygga klart och färdigställa det som
saknas i hallen. Den tidigare prislappen som var på ca 8.500.000:- och var på entreprenad,
den har vi nu halverat.
Vi har på eget initiativ köpt in en priskalkyl på allt material som behövs för att färdigställa
hallen med omklädningsrum. Priset är nu nere på 4.350.000:- och innebär att kommunens
egna snickare är med och bygger när tid finns över samt att hockey klubben hjälper till och
bygger ideellt. Ishockeyn kommer även själva att göra sitt yttersta för att färdigställa
läktaren på ideell basis.
Detta hoppas vi att kommunens politiker tycker är ett mycket prisvärt alternativ att en gång
för alla göra klart det vi påbörjat i hallen och på köpet ge flera föreningar samt kommunen
förutsättningar att kunna utvecklas i och med lägerboendet som vi kommer få. Vilket
fantastiskt idrottscenter och vilken lägerkommun vi skulle kunna bli.

Slutsida
Projektkod

Projektbenämning

Ort

Beställare

Handläggare

Granskare

Datum

Sida

2021-03-11

1

Ishall
Urval

Prod. Slutsida Omk+Off

<<PRODUCTION>>

Slutsida för ny utskriftsrutin

Slutsida Produktion
Projektbenämning

Projektkod

Beställare

Ort

Ishall

Skapad datum

Handläggare

Granskare

2021-02-26
KOLLEKTIVLÖNER

Netto+Offert (inkl objtg)
Omkostnadskalkyl
Etablering och diverse
Summa arbetstid
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:

2 986 tim
0 tim
tim
2 986 tim

Material+Just. (Omk.kalkyl)
UE (Omk.kalkyl)
Maskiner (Nto+Off+Omk)
Tjänstemän (Nto+Off+Omk)
Platschef
Arbetsledare
Entreprenadingenjör
Resor
SUMMA OMKOSTNADER:

0
0
0
0
0
0
0
0

1 927 964 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Antal mån
0,0
0,0
0,0
0,0

UE (Nettokalkyl)
UE + Just. (Off.kalkyl)

PROJEKTERING

ADMIN. / VINST

3 182 208 kr

2 409 007 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
0 kr

SUMMA UE/PROJEKTERING:

2 409 007 kr

PROJEKTKOSTNAD:

5 591 214 kr

Försäkringar
Bankgaranti

kr
kr

ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG:

5 591 214 kr

0 kr

Material
UE / Konsult
Omkostnader
Kollektivlöner

0
0
0
0

PROJEKTDATA
Bruttoarea
Bruttovolym
Boarea

2 409 007 kr
0 kr
SUMMA UE:

Mark/Geoteknik
A-handlingar
K-handlingar
Installationshandlingar
Installationssamordnare
Kopiering
SUMMA PROJEKTERING:

INFORMATIONSRES.

Månadskostnad
0,0
0,0
0,0
0,0

0 kr
SUMMA EGET ARBETE:

UE

Objektsfaktor
Medeltimkostnad

1 254 244 kr

MATERIALKOSTNADER Material inkl. Just. (Nettokalkyl)
1 927 964 kr
Material (Offertkalkyl)
0 kr
SUMMA MATERIAL:
OMKOSTNADER

1,000
420 kr

%
%
%
%

0
0
0
0

kr
kr
kr
kr

Justering

kr

ENTREPRENADSUMMA

EXKL MOMS:

5 591 214 kr

ENTREPRENADSUMMA

INKL MOMS:

6 989 018 kr

NYCKELTAL
(BTA)
(BTV)
(BOA)

Bidcon version 2021.1.21068

0
0
0

kr / m²
kr / m³
kr / m²

Utskriven : 2021-03-11 10:57:09

tim / m²
tim / m³
tim / m²

Pierre Entreprenad i Gävle AB

TR D

EI30
UP

138
DUSCH

109
LÄKTARE

BASTU

KONTOR
106
UTV.A

+94.8

137
OMKL. 4

135
FÖRRUM

107
SEKR.

108
UTV.B

136
WC

TR E

131
WC
132
OMKL. 3

130
FÖRRUM

133
DUSCH

126
FÖRRUM
128
FÖRRÅD

102
ISPIST

127
SLIPRUM

124
OMKL. 2

122
FÖRRUM

EI30

+93.3

125
DUSCH

117
KORRIDOR

123
WC
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119
WC
120
OMKL. 1

118
FÖRRUM

121
DUSCH

114
SJUKVÅRD

105
FÖRRÅD
DOM

WC/D

WC/D

VAKT M

103
SPELARBÅS A

104
SPELARBÅS B

TR F

EI30
HISS
EI60

UC

EL C

TR A

EI30
Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

OR

18/06/08

SIGN

DATUM

BYGGLOVHANDLING

ISBILS
GARAGE
SEKTION B-B

SEKTION B-B

2018-06-08
14:15:28

101
ENTRÉ

OCKELBO KOMBIHALL

EI30

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN
SEKTION A-A

SEKTION A-A

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

1600140,00

O.Roslund

N.Simonson

DATUM

ANSVARIG

18/06/08
PLAN 1

N.Simonson

SKALA

NUMMER

1 : 100

A-47.1-101

BET

TR D

EI30

EI30

UP

KIOSK

RWC

RWC

204
BÅGSKYTTE

EI30
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202
PUBLIKHYLLA

FÖR R

204
FLÄKTRUM
WC

RWC

TR F

EI60
EI30

EI30
HISS

TR A

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm

201
TRAPPHALL

FLÄKTRUM

BET

ÄNDRINGEN AVSER

OR

18/06/08

SIGN

DATUM

BYGGLOVHANDLING
OCKELBO KOMBIHALL

EI60

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40

0
2018-06-08
14:15:06

ANT

5

10 m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

1600140,00

O.Roslund

N. SIMONSSON

DATUM

ANSVARIG

2018/06/08
PLAN 2

N. SIMONSSON

SKALA

NUMMER

Skala 1:100
1 : 100 (A1)

A-47.1-201

BET

3190

8042

3720

4.00°

2018-06-08
14:14:09

Section B-B

4.00°

1 : 50

1

3430

4084
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2

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm

Section A-A

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

OR

18/06/08

SIGN

DATUM

BYGGLOVHANDLING

1 : 50

OCKELBO KOMBIHALL
BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40

0
Skala
1:50

1

2

3

4

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

1600140,00

O.Roslund

N. Simonsson

DATUM

ANSVARIG

N. Simonsson
2018/06/08
SEKTION A-A & B-B

SKALA

1 : 50

NUMMER

(A1)

A-40.2-002

BET

SKYLT

FÖNSTER OCH DÖRRAR
OCKRAGULA NCS S3050-Y10R

LASERAD
TRÄPANEL

SANDWISHELEMENT
NCS S 2502-B

SANDWISHELEMENT
NCS S 4005-B20G

BTG-SOCKEL
NATURGRÅ

TÄTSKIKTSMATTA
GRÅ

RÄNNOR OCH RÖR
SILVER

PORT & DÖRR
GRÅ NCS S4502-R
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NORDVÄST

NORDOST

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm
BET

ÄNDRINGEN AVSER

OR

18/06/08

SIGN

DATUM

BYGGLOVHANDLING
OCKELBO KOMBIHALL
BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40

0
2018-06-08
14:16:18

ANT

Skala 1:100

5

10 m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

1600140,00

O.Roslund

N. SIMONSSON

DATUM

ANSVARIG

N. SIMONSSON
2018/06/08
NYBYGGNATION AV KOMBIHALL
FASADER MOT NORDVÄST OCH NORDOST
SKALA

1 : 100 (A1)

NUMMER

A-47.3-002

BET
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SYDOST

SYDVÄST

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm
BET

ÄNDRINGEN AVSER

OR

18/06/08

SIGN

DATUM

BYGGLOVHANDLING
OCKELBO KOMBIHALL
BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40

0
2018-06-08
14:17:00

ANT

Skala 1:100

5

10 m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

1600140,00

O.Roslund

N. SIMONSSON

DATUM

ANSVARIG

N. SIMONSSON
2018/06/08
NYBYGGNATION AV KOMBIHALL
FASADER MOT SYDOST OCH SYDVÄST
SKALA

1 : 100 (A1)

NUMMER

A-47.3-001

BET

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2021-03-31

UKN 2021/00072

Rapporter/Övriga frågor
1. Kränkande behandling.
2. Covid19.
3. ”Nattis” – Enkät till vårdnadshavare.
4. Skolinspektionen, tillsyn grundskolan i Ockelbo kommun.

