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§ 30 Dnr 2021/00099  

Fastställande av dagordningen 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 
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§ 31 Dnr 2021/00100  

Redovisning av delegeringsbeslut 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

 

1. Samverkansprotokoll förskolan, 2021-04-13. 

2. Samverkansprotokoll förskolan, 2021-04-27.    

3. UKsam protokoll, 2021-05-25. 

4. Utbildnings- och kulturförvaltningen attestförteckning 2021, revidering 

2021-05-25. 

5. Föreningen Finnskogsriket – Ansökan bidrag för distribution av 

evenemangskalender, 2021-04-20. 

6. Lingbo Kammarmusikförening - Ansökan bidrag Lingbo 

Kammarmusikfestival 2021-07-09--11 juli, 2021-05-27. 

7. Wij trädgårdars arrangörsförening - Ansökt om medel till ”Ockelbo 

gitarrsommar” i Wij valsverk, 2021-06-02. 
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§ 32 Dnr 2021/00101  

Redovisning meddelanden  

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden. 

 

1. Kommunfullmäktige – Tillkommande taxor simhallen 2021-05-10.         

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Beslut om avgift för 

uppföljande kontroll, Åmots förskola, 2021-03-31. 
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§ 33 Dnr 2021/00098  

Ekonomisk uppföljning april 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner ekonomisk uppföljning april 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ekonomisk uppföljning april 2021.                 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 

 

                          

 

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2021/00091  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Det extra statsbidrag, kallat ”Skolmiljarden” avseende Ockelbo kommuns 

bidragsdel för befolkning i åldrarna 6-15 år, fördelas med antal elever, i 

förskoleklass till årskurs 9. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021. 

Skolverket beslutsbilaga fördelning skolmiljarden. 

Inlägg 
Rickard Lindstrand Levin (M) 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

KF 
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§ 35 Dnr 2021/00093  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Gävle kommun 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Gävle kommun med 4 155 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

    Totalt     Per elev 

antal elever exkl moms 

Grundskola                     583 st      831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 5 elever 

 

Summa bidrag: 4 155 kr. 
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Utbildnings och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

 

      

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Gävle kommun 

Ekonomiavd 
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§ 36 Dnr 2021/00092  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Sandvikens kommun 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Sandviken kommun med 4 155 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9.  

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

    Totalt     Per elev, 

     antal elever  exkl moms 

Grundskola 583 st                 831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 5 elever 

 

Summa bidrag: 4 155 kr.  
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

      

      

      

         

 

Beslutet ska skickas till: 

Sandvikens Kommun 

Ekonomiavd 
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§ 37 Dnr 2021/00094  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Hudiksvalls kommun 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Hudiksvall kommun med 1 662 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

Totalt       Per elev,  

                antal elever             exkl moms           

Grundskola                    583 st                       831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 2 elever 

 

Summa bidrag: 1 662 kr.  
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

      

      

      

      

 

Beslutet ska skickas till: 

Hudiksvalls kommun 

Ekonomiavd 
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§ 38 Dnr 2021/00104  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Engelska skolan i Gävle 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Engelska skolan i Gävle med 8 809 kr inkl moms. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

 Totalt                     Per elev, 

        antal elever            exkl moms 

Grundskola               583 st                     831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 10 elever 

 

Summa bidrag: 8 809 kr inkl moms. 
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

      

      

      

      

 

Beslutet ska skickas till: 

Engelska skolan i Gävle 

Ekonomiavd 
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§ 39 Dnr 2021/00097  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Ulno AB Prolympiaskolan 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Ulno AB Prolympiaskolan i Gävle med 880 kr inkl moms. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

                                 Totalt                   Per elev, 

                              antal elever           exkl moms 

Grundskola                583 st                   831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 1 elev 

 

Summa bidrag: 880 kr inkl moms. 
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19.       

      

      

      

      

 

Beslutet ska skickas till: 

Ulno AB Prolympiaskolan 

Ekonomiavd 
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§ 40 Dnr 2021/00096  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Magelungen i Gävle 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Magelungen i Gävle med 880 kr inkl moms. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9.  

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

                                Totalt                  Per elev, 

                            antal elever            exkl moms 

Grundskola              583 st                    831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 1 elev 

 

Summa bidrag: 880 kr inkl moms. 
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

 

      

      

      

          

Beslutet ska skickas till: 

Magelungen i Gävle 

Ekonomiavd 
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§ 41 Dnr 2021/00095  

Skolmiljarden - Beslut om bidragsbelopp 2021 för 
elever i externa grundskolor, Tranmursskolan, Gävle 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bevilja bidrag till Tranmursskolan i Gävle med 1 762 kr inkl moms. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att tillsätta en miljard kronor till skolväsendet 

under pågående pandemi. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska fördelas till 

elever i förskoleklass till årskurs 9. 

Utifrån detta ska också medel fördelas till fristående och kommunala 

huvudmän med elever skrivna i Ockelbo kommun.  

 

 

                               Totalt                   Per elev,  

                            antal elever           exkl moms      

Grundskola             583 st                   831 kr 

 

 

Antal elever i er verksamhet 15 februari 2021: 2 elever 

 

Summa bidrag: 1 762 kr inkl moms. 
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Överklagande 

Enligt 28 kap 5§ Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om 

bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens bidrag extra 

skolmiljard 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 

Falun och besvära er över beslutet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun 

 

Box 45 

 

791 21 Falun 

 

Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo kommun.  

I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 

begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. 

Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar 

Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till 

förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och 

kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

 

      

      

      

           

Beslutet ska skickas till: 

Tranmursskolan, Gävle 

Ekonomiavd 
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§ 42 Dnr 2021/00106  

PwC - Granskning av ekonomistyrning inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden  

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Redovisning av åtgärdsförslag flyttas fram till nämnden den 210923. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen fick i uppdrag, 210317, att återkomma till nämnden i juni och 

redovisa förslag på åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen.           

Förvaltningen har arbetat med PwC-rapporten men behöver ytterligare lite 

tid för att sammanställa en fullständig plan. Belastningen i förvaltningen har 

över tid varit hög, pandemins påverkan samt att grundskolan under våren 

granskats av skolinspektionen. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden, § 18/2021. 

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

PwC granskningsrapport. 
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§ 43 Dnr 2021/00103  

Fördelning av bidrag studieförbund 2021 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bidrag till studieförbunden 2021 beslutas enligt nedan: 

              

ABF Gästrikebygden  76 100 kr 

Nykterhetsrörelsens bildningsv-het   2 400 kr 

Sensus studieförbund    3 600 kr 

SISU Idrottsutbildarna  20 000 kr   

Studiefrämjandet  18 100 kr   

Studieförbundet Bilda  65 400 kr   

Studieförbundet Vuxenskolan 10 600 kr   

Folkuniversitetet    1 800 kr   

Medborgarskolan    2 000 kr   

                                     Summa:            200 000 kronor 

 

Reservation 

Jonny Lindblom (SD), Mats Söderlund (SD), Leif Jonsson (SD) och Rickard 

Lindstrand Levin (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna har inkommit med ett skriftligt yrkande med instämmande  

Rickard Lindstrand Levin (M) 

 

Att bidrag till studieförbunden beslutas enligt nedanstående förslag: 

Nykterhetsrörelsens bildningsv-het   2 400 kr 

Sensus studieförbund    3 600 kr 

SISU Idrottsutbildarna  20 000 kr   

Studiefrämjandet  18 100 kr   

Studieförbundet Bilda  65 400 kr   

Studieförbundet Vuxenskolan 10 600 kr   

Folkuniversitetet    1 800 kr   

Medborgarskolan    2 000 kr   

                                     Summa:            123 900 kronor 
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För att Ockelbo kommun ska kunna fördela bidrag till studieförbund mm så krävs 

att de uppfyller grundläggande demokratiska krav med respekt för den lagstiftning 

som finns kring diskriminering. Här har även EU-rätten ett betydande inflytande. 

Då ABF Gästrikebygden inte respekterar EU-rättens skydd gällande politisk 

åskådning då man aktivt diskriminerat individer sett till den grunden så kan inte 

Ockelbo kommun fördela bidrag till den verksamheten så länge ABF inte visar att 

de uppfyller den grundläggande demokratiska rättigheten. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och yrkandet från 

Sverigedemokraterna och finner att huvudförslaget bifalls. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och kulturnämnden har att besluta om fördelning av bidrag till 

studieförbunden 2021. Tillgängliga medel att fördela är 200 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kulturskolechef/Kulturhandläggare Patrik Fliesbergs tjänsteskrivelse 2021-05-24.   

Skrivelse från Studieförbunden i Gävleborgs län, april 2020 

Yrkande från Sverigedemokraterna.  

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Mats Söderlund (SD), Leif Jonsson (SD) och Rickard 

Lindstrand Levin (M) 

      

      

      

      

    

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Berörda studieförbund 

Ekonomiavd  
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§ 44 Dnr 2021/00112  

Tillgång till mensskydd 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet ytterligare. 

2. Återkoppling på nämnden i september.   

 

Ärendebeskrivning 

Anna Schönning lyfte, på nämnden i april, frågan om tillgång till mensskydd 

inom grundskolan. Förvaltningschef har kontaktat närliggande kommuner 

för att få en överblick på hur de hanterar situationen. Svaret blev att de 

hanterar det på samma vis som Ockelbo, elev kan vid behov söka upp 

skolsköterskan för att tillhandahålla mensskydd.    

 

Inlägg 

Torbjörn Nyholm (S), Jonny Lindblom (SD), Rickard Lindstrand Levin (M), 

Lena Schenström (C) 
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§ 45 Dnr 2021/00113  

"Nattis" - Barnomsorg på obekväm tid 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Utifrån inkommen motion och redovisade enkätsvar får förvaltningen i 

uppdrag att utreda ärendet vidare.    

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån inkommen motion, KF §128/2021, så har förvaltningen gått ut med 

en enkät där vårdnadshavare haft möjlighet att ange sitt behov av nattis för 

sitt barn. Enkäten har omfattat vårdnadshavare med barn placerade på 

fritidshem resp förskola och även till vårdnadshavare som ännu ej har någon 

barnomsorgsplats för sitt barn.   

Beslutsunderlag 

Inkommen motion 

Redovisning av enkätsvar   

Inlägg 

Torbjörn Nyholm (S), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 46 Dnr 2021/00114  

Giftfri förskola 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att på nämnden i september redovisa hur arbetet 

med giftfri förskola bibehålls.   

 

Ärendebeskrivning 

 Läsår 16/17 erhöll förskolan nämndens utvecklingsstipendium till projektet 

”Giftfri – kemikaliesmart förskola”. En giftfri förskola var även UKN:s 

verksamhetsmål för förskolan 2017. I projektet ingick bl a utbildning av 

personal, genomgång av bortrensning av material, vilket har inneburit att en 

giftfri förskola är en naturlig del av verksamheten.           

Inlägg 
Tove Lindström (MP), Jonny Lindström (SD) 
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§ 47 Dnr 2021/00115  

Pedagogisk omsorg i byarna 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga tidigare beslut.         

 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade § 73/2012 om fritidshem 

alternativ pedagogisk omsorg i byarna. Då det förekommer otydligheter 

i beslutet så har ärendet lyfts igen.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden §73/2012.                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Tove Lindström (MP) 
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§ 48 Dnr 2021/00102  

Rapporter/Övriga frågor 

                

1. Kränkande behandling     

2. Covid19                          

3. Information från ekonomiutskott   

4. Kvalitetsdialog inställd p g a pandemin    

5. Skolinspektionen      

6. Genus – Jämställdhet    

7. Förskollärare – läget inför hösten -21    

8. Kronfågel 

Jonny Lindblom (SD)  
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