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Utbildnings- och kulturnämnden 
 

Plats: Konferensrummet Socialkontoret / TEAMS 
 

Tid: Onsdag 22 september 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 januari-juni 2021 
 

Anette Stensson  

5.  Gästriklandsfonden - Ansökan resebidrag 
 

Anette Stensson  

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

Ola Johansson  

7.  Ekonomisk uppföljning augusti 2021  
 

Ola Johansson  

8.  UKN delårsbokslut per 31 augusti 2021 
 

Ola Johansson  

9.  Internkontrollplan 2021 - Avstämning 
 

Ola Johansson  

10.  Delegeringsordning UKN 
 

Ola Johansson  

11.  Års- och flerårsbudget 2022-2024 
 

Ola Johansson  

12.  "Nattis" - Barnomsorg på obekväm tid 
 

Malin Larsson  kl 09.15  
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Ärende Föredragande  

13.  Giftfri förskola 
 

Malin Larsson  

14.  Ockelbo Ryttarförening - ansökan om kommunalt stöd 
  

Ola Johansson  

15.  Rapporter/Övriga frågor 
- Kränkande behandling 
- Covid-19 
- Skolinspektionen 
- Driften simhallen 
- Rönnåsen 
- Kulturtinget 23 okt -21 
 
 
 
 

Ola Johansson  

Staffan Nordqvist 
ordförande 
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Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Redovisning av delegeringsbeslut  

Förslag till beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.                       

 

1. UKsam protokoll, 2021-09-14. 

2. LOKsam protokoll Vuxenutbildningen, 2021-04-14. 

3. LOKsam protokoll Vuxenutbildningen, 2021-02-23. 

4. Avskrivning fordran, 2021-09-17. 

5. Avskrivning fordran, 2021-06-03.            

6. Avskrivning fordran, 2020-12-03.               
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                       

 

1. Kommufullmäktige §38/2021 – Investering – omklädningsrum – 

Möjligheternas hus.                         
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Tillbud och olycksfall januari-juni 2021 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av anmälda tillbud och olycksfall januari-juni 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområden skall redovisas till nämnden två gånger per år.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälda tillbud och olycksfall jan-juni 2021. 

 

Anmälda tillbud/olycksfall 1:a halvåret 2020 redovisas inom parentes.   

 

        Tillbud               Olycksfall 

Barn/elever           

Förskola              8 (15)  45 (39) 

Grundskola/Vux      13 (49)         17 (31) 

 

Personal 

Förskola 7   (1) 6 (3) 

Grundskola/Vux 3 (24) 0 (2)  
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Gästriklandsfonden - Ansökan resebidrag 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år har Ockelbo kommun möjlighet att ansöka om ett resestipendium ur 

stiftelsen Per Eriksson och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden. 

Stipendiet ska i första hand vara kollektiva, målinriktade och utgå till skolklasser 

för studiebesök eller för studieresa med sikt på arbetslivet.           

Möjligt att söka från fonden är ett prisbasbelopp 48 300:- kronor. 

Ansökningarna ska vara Gästriklandsfonden tillhanda senast 30 september.               

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar redovisas på sammanträdet.        

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Gästriklandsfonden 

Ekonomi 

Bidragsmottagare 
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Granskning av ekonomistyrning inom Utbildnings- och 
kulturnämndens ansvarsområde 

Förslag till beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att beakta rapporten med dess 

påpekanden och rekommendationer. 

        

Sammanfattning av ärendet 

PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens 

arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområde. Den sammanfattade bedömningen är att utbildnings- 

och kulturnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning för den verksamhet som den ansvarar för. Vidare är den 

sammanfattande bedömningen att utbildnings- och kulturnämnden inte helt 

har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i ekonomistyrningen inom 

nämndens verksamhetsområde.            

 

Beslutsunderlag 

Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och kulturnämndens 

ansvarsområde 

Rapport av ekonomistyrning slutversion 210203 

KS beslut 2021-04-27 § 59.          

 

Ärendet 

Granskningen grundar sig på 8 delfrågor för att genomlysa arbetet med att få 

till en ekonomi i balans utifrån budget och målprocess samt att säkerställa  

tillräcklig intern kontroll finns. Utifrån resultatet så ger 

granskningsrapporten några rekommendationer för kommunstyrelsen och 

utbildnings och kulturnämnden att ta till sig för det fortsatta arbetet. 

 

Nedanstående punkter rör utbildnings- och kulturnämndens arbete: 

 

• Åtgärdsplan 

Enligt kommunstyrelsens tillsynsplikt gentemot utbildnings- och 

kulturnämnden bör vidtagna och planerade åtgärder för redovisat 

underskott dokumenteras. Det bör även framgå förväntade och 
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faktiska ekonomiska effekter av åtgärderna. Förvaltningen har 

säkerställt en stor kostnadsfaktor genom att implementera ett 

resursfördelningssystem som har gett gott resultat. Även 

stadigvarande ekonomiska uppföljningar med tydlig analys och 

prognos har hjälp förvaltningen att minska tidigare underskott.  

 

• Fördelningsprinciper 

Resursfördelning och dess principer behöver göras mer transparenta 

och förklaras. En ökad tydlighet visar vilken hänsyn som tagits till de 

resursbehov som finns. Utifrån nämndens mål, demografiska samt 

strukturella behov fördelas medel för att uppnå en god ekonomisk 

styrning. Förslagsvis bör resursfördelningen och principerna 

utvärderas och revideras utifrån föränderliga behov och politisk 

styrning.  

 

• Fortsatt arbete med långsiktig ekonomi i balans 

All kommunal verksamhet ska präglas av god ekonomisk 

hushållning. Det är en faktor som bör tas i beaktning när nämnden 

beslutar om förvaltningens mål. Det systematiskt kvalitetsarbete bör 

ligga till grund för en god analys av förvaltningens utförda arbete. 

Analysen ska granska om målsättningen möter given budget och 

befintliga behov, eller om förändringar behöver genomföras. 

Utbildnings- och kulturförvaltningen behöver påbörja ett ökat 

systematiskt kvalitetsarbete på såväl politisk nivå som 

tjänstemannanivå för att arbeta med långsiktig ekonomi i balans. 

 

 

Utbildnings- och kulturnämnden bör få i uppdrag att arbeta vidare med 

utvecklingen av dokumentation av ändamålsenlig ekonomistyrning och 

intern kontroll. 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen. 
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Ekonomiskt uppföljning augusti 2021  

Förslag till beslut 

Godkänner ekonomisk uppföljning augusti 2021.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av ekonomisk uppföljning augusti 2021.       

 

                          



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och kulturnämnden Ekonomisk uppföljning

Augusti Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse Utfall

Budget prognos årsprognos Augusti Augusti Augusti Augusti

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 252 201 51 185

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 930 1 175 -245 1 321

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 2 244 2 161 83 1 895

SIMHALL 4 015 4 015 0 2 677 2 434 243 2 168

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 1 989 2 120 -131 1 360

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 147 47 100 126

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 2 497 2 385 112 2 235

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 2 109 2 057 52 1 981

FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 25 399 24 887 512 21 710

FRITIDSHEM 3 138 3 038 100 2 092 1 823 269 2 069

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 1 852 800 1 768 1 257 511 1 575

GRUNDSKOLA 57 266 57 766 -500 38 177 36 550 1 627 29 922

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 8 281 8 090 191 6 755

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 1 433 1 695 -262 1 441

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 681 693 -12 531

ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0 26

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0 0

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 135 618 400 90 679 87 575 3 104 75 300

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 16 093 17 469 -1 376 15 231

Summa UKN totalt 160 157 162 357 -2 200 106 771 105 044 1 727 90 531



Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-08-31 visar att nämnden har ett överkott om 1727 

tkr efter 8 månaders verksamhet.

Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat som en följd av föreningarnas ansträngda 

ekonomiska läge pga Coronapandemin. Därav underskott om -245 tkr per augusti. Prognos 0.

Kulturskolan har en vakant tjänst som inte varit möjlig att tillsätta under året, överskott på grund av mindre 

personalkostnader än mot budget. Prognos 0.

Simhallen har haft minskade kostnader på grund av stängd verksamhet under våren, och förväntas förbruka dessa när 

verksamheten öppnar igen under hösten. Prognos 0.     

Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott om -131 tkr, men förväntas återkomma i balans då 

idrottsanläggningarna är fullbokad under hösten. Prognos 0.

Allmän kulturverksamhet har ej genomfört aktiviteter på grund av pandemin. Förhoppning om möjlighet till aktivitet 

Bibliotek följer budget. Prognos 0.

Förskoleklass följer budget. Prognos 0.

Förskola har ett budgetöverskott om 512 tkr just nu. Verksamheten förväntar under hösten personalkostnader som 

kommer att minska överskottet. Flertalet nyanställda förskollärare med start anställning under hösten. Prognos 0.

Fritidshem har något mindre personalkostnader än budgeterat, samt färre elever i fristående och andra kommunala 

verksamheter. Prognos 100 tkr. 

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat. Prognos 800 tkr.

Grundskolan. Personalkostnader i balans mot statsbidrag och med givna antaganden om sjukfrånvaro pga covid-19. 

Övriga verksamhetskostnader ökar mot budget och orsakar underskott, -100 tkr.  

Köp av huvudverksamhet från fristående aktör är underfinansierad och förväntat underskott om -500 tkr, samt ökat 

antal elever i fristående skola -100 tkr. Övriga verksamheter inom grundskola +200 tkr. Prognos -500 tkr. 

Vuxenutbildningen har mindre lönekostnader än budgeterat. Nya rekryteringar i process. Yrkesutbildning 

Undersköterska finansieras via statsbidrag och följer budget. Prognos 0.

Gymnasiesärskola har underskott nu, men färre elever underhösten jämnar ut kostnaderna. Prognos 0.

Kostverksamhet självfinansieras och har haft mindre kostnader än budget. Återföring till berörda verksamheter vid 

avstämning i april och augusti. Prognos 0.

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Snittpriset kostnad per elev har ökat de senaste två åren. 

Gymnasieskolan höll prognostiserat underskott om -1 000 tkr första halvåret. Andra halvårets kostnader beräknas öka då 

fler elever börjar skolan till höstterminen. Ytterligare -1 600 tkr under andra halvåret. Prognos -2 600 tkr.
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UKN delårsbokslut per 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns                       

 

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 

Bifogar bilaga Mål                           

Viktiga händelser 

 

Förskolan 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2021 

• Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har 

genomförts för all personal i förskolan, i form av kollegialt lärande 

”Läslyftet – Flera språk i barngruppen”. Handledarnas tid till läslyftet 

har finansierats med statsbidrag för handledare till ”Läslyftet” övrigt 

har finansierats inom befintlig budget. 

• Januari - invigning av paviljonger intill Wij förskola med plats för 2 

avdelningar, Regnbågen flyttade ut från tillfälliga lokalerna inne på 

Wij förskola och en ny avdelning Röd öppnade upp och tog emot nya 

barn i kö. 

• Barngrupperna på Wij förskola har fortsatt vara 16 barn på 

avdelningarna 1-3 år och 19-20 på avdelningarna för 4-5 år, utifrån 

situationen med lokalbrist under ht-20 så har det följt med under vt-

21. Wij förskola beviljades inte sökt statsbidrag för läsåret 

2020/2021. 

• Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere under vt-21 

utifrån det beviljade statsbidraget 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.  
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• Lingbo förskola har utifrån beviljat statsbidrag för mindre 

barngrupper kunnat vara delade på 2 avdelningar under vt-21. 

• Öppna förskolan har hållits stängd under vt-21, digitala träffar under 

juni månad. Medarbetaren från Öppna förskolan har till viss del 

flyttats och nyttjats i förskolan men haft kvar samordnaruppdraget för 

Familjecentralen. 

• Coronapandemin, covid-19 fortsatte liksom ht-20 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 kunnat genomföras som 

planerat. Som högst var frånvaron på dryga 40%. 

• Medarbetare med placering på Skolkontoret har arbetat hemifrån i 

största möjliga mån utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

• Samtliga avdelningar i kommunens förskolor har som mål att 

”Genomföra språksamlingar minst 2-3 gånger/vecka utifrån 

materialet ”Före Bornholms modellen”. 

• Samtliga medarbetare (tillsvidare och visstid) fick tillgång till en 

egen dator från maj månad (var planerat till januari), leveranserna 

fördröjdes pga. att det var slut på komponenter hos tillverkaren. 

• Barnskötare och obehöriga erbjöds att delta på en digital presentation 

under arbetstid från högskolan i Gävle för att få veta mer om vad det 

innebär att läsa vidare till förskollärare, i hopp om att höja intresset 

för att läsa vidare. 

• Kontinuerliga riskbedömningar och handlingsplaner 1-2 

gånger/månad utifrån covid-19 tillsammans med fackliga 

representanter. 

• Höjt andelen behöriga förskollärare. 

 

Fortbildningsinsatser för all personal  

• Kollegialt lärande ”Läslyftet flera språk i barngruppen” har fortsatt 

under våren för all personal inom förskolan, upplägget har behövt 

förändras utifrån rådande läge med covid-19, så fysiska möten och 

kollegiala utbytet har inte kunnat genomföras som planerat fullt ut.  

• AKK – alternativ kommunikation, fortbildningstillfälle digitalt för all 

personal i byarna (som inte deltog under ht-20) med förskolans 

specialpedagog på kvällsmöte i maj -21. 

• Bryggans pedagogutbildning digitalt för medarbetare som kommer i 

kontakt med barn som är kopplade till Bryggan. 

 

Förskolorna i Ockelbo kommuns mål/måluppfyllelse 

Samtliga förskolor i kommunens regi arbetar utifrån samma prioriterade 

målområden, dessa mål tas fram utifrån utvärdering av föregående års 

utbildning i förskolan. De prioriterade målen utgår ifrån läroplanen för 

förskolans (Lpfö-18) målområden. En nulägesanalys genomfördes på 

respektive förskola i augusti 2020 utifrån var de befinner sig för att kunna 

göra en fortsatt plan för hur utbildningen och undervisningen ska bedrivas 

för att uppnå målen. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där arbetet 

följs upp och utvärderas under läsåret. 
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Förskolans prioriterade mål: 

 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande 

ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i 

samhället. 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet 

och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 

kroppsliga och personliga integritet. 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat 

talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem. 

• Tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. 

• Öka föräldrarnas delaktighet i förskolans mål, arbetsprocesser och 

utvärdering.  

• Förtroendefull samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem.  

• Samarbeta med vårdnadshavare för att förbereda inför övergången till 

förskoleklass, skola och fritidshem.  

• Levande kvalitetsarbete där nedanstående frågeställningar finns med 

vid all planering, uppföljning och i dokumentationen som sker 

kontinuerligt på varje avdelning i utbildningen och undervisningen. 

(se kvalitetsplan) 

 

Måluppfyllelse 

 

I utvärderingarna som genomfördes på avdelningarna i slutet på maj kan vi 

se att målområdena inom de prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda 

om vi gör en sammanfattning av samtliga förskolor i kommunen. Det finns 

utvecklingsområden inom samtliga målområden och flera av dessa är 

gemensamma för de olika förskolorna. Exempel på fortsättning och 

utvecklingsområden som lyfts fram: 

• Struktur och rutiner över dagen 

• Stärka barnens identitet och självkänsla 

• Dela barngruppen i mindre grupper 

• Hållbar utveckling 

• Regelbundna och strukturerade planeringar 

• Tillåtande och tillgängliga lärmiljöer 

• Närvarande, lyhörda och aktiva pedagoger 

• Kommunikation och dialog mellan barn, pedagoger, vårdnadshavare 

samt i arbetslaget/huset 

• Före Bornholmsmodellen 

• Öka kunskaperna om flerspråkiga barns lärande 

• TAKK - tecken som alternativ kommunikation 

• Lärplattform som tillgodoser förskolans behov 
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Grundskolan 

Vårterminen 2021 har fortsatt präglats av pandemin och olika beslut gällande 

fjärrundervisning har fattats löpande. Endast den sista veckan var samtliga 

elever på Perslundaskolan på plats samtidigt. Grundskolans uppfattning är att 

fjärrundervisningen 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. Dessutom har fortsatta 

anpassningar i skolmiljön behövt göras för att minska risken för 

smittspridning. Både elever och personal har påverkats, men hanterat läget 

mycket bra. Vi har till exempel varit restriktiva med fysiska möten och det 

mesta har hanterats digitalt eller på telefon. Vi har varit restriktiva med 

besökare på skolan och vi har minimerat arbetet med medarbetare som reser 

mellan skolorna. Även denna skolavslutning firades utan vårdnadshavare 

närvarande 

 

Elevhälsan och grundskolans ledningsgrupp har under läsåret arbetat med en 

förtydligad rutin för våra elevärenden. Detta för att upptäcka elever som 

riskerar att inte nå målen och för att arbeta systematiskt och sätta in rätt stöd 

i tid. Det handlar även om att tydliggöra roller och ansvar i denna process. 

Detta arbete har försvårats något på grund av pandemin men utvärdering har 

visat att vi nått den effekt vi eftersträvat och vi fortsätter att arbeta 

systematiskt med att upptäcka, utreda och ge stöd till elever som riskerar att 

inte nå målen.  

 

Under läsåret 20/21 har vi inom grundskolan svarat på ett antal anmälningar 

till Skolinspektionen samt haft en riktad tillsyn av Åbyggeby skola. 

Sammantaget kan man se att vi följer de lagar och föreskrifter som gäller. Vi 

ser inspektionernas svar som ett kvitto på att det intensiva utvecklingsarbete 

som skett har gett resultat. Vi har ett arbete att bli ännu tydligare i 

elevhälsans förebyggande och främjande arbete. En plan för det utarbetas i 

skrivande stund 

 

Nämndens mätbara mål 

Små klasser (grupper) 

Ett mål från nämnden är att verksamheten ska ha små klasser. Det finns 

ingen definition av hur små klasserna ska vara, men det är mycket kostsamt 

med små undervisningsgrupper. Det leder till att man inte kan ha 

stödfunktioner som t ex resurslärare, speciallärare och SVA-lärare i den 

utsträckning som behövs.  Trots små klasser är resultaten inte jättegoda och 

önskemål om ytterligare bemanning i form av elevassistenter/resurspersoner 

är fortsatt stort. Man kan också se att det finns en risk för en negativ spiral 

när man inte har utbildade lärare i klassrummen och i t ex särskilda 

undervisningsgrupper. Hur stora klasserna kan/ska vara avgörs av många 

faktorer och måste vara rektors ansvar. Det finns inte någon forskning som 

stödjer att klasser generellt sett ska vara små.  
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Behöriga lärare 

Andel lärare med lärarlegitimation 2020 (Kolada): 68,5% 

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och 
lönehantering 

Digitalt bokningssystem finns ej.  

Ökad simkunnighet. Idrottsbetyg från åk 6. 

Andel elever i åk 6 med godkänt betyg i idrott vt 2021: 88,7 % 

Behörighet till gymnasiet, meritvärden 

Andel behöriga till gymnasiet åk 9 

2021 2020 2019 2018 2017 

F 
88,5
% 

P 

82,6
% 

F 
87,5
% 

P 
76,9
% 

   

85,7% 
(42/49) 

82,8% (48/58) 56 (84,8%) 42 (79,2%) 41 

(83,65%
) 

     

Andel obehöriga till gymnasiet åk 9 

2021 2020 2019 2018 2017 

14,3% 
(7/49) 

17,2% (10/58) 10 11 8 

     

Meritvärden åk 9 (16 betyg) 

2021 2020 2019 2018 2017 
F 
213,8
4 

P 
198,8
4 

F 
217,1 

P 
156,3 

F 
249,7
8 

P 
181,1
5 

F 
216,9
2 

P 
207,2
5 

F  
24
0 

P      
206 

207,08 189,87 212,93 212,08 219,5 

     

Meritvärden åk 6 

2021 2020 2019 2018 2017 

198,64 210,6 196,23 182,5 178.6 
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Vuxenutbildningen 

Vi har under våren efter granskning blivit certifierad 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.  

Under hela våren och sommaren så har det bedrivits fjärr och 

distansundervisning för alla elever utifrån Covid-19. Det har varit en stor 

utmaning för elever och lärare och särskilt för det elever som inte nått så 

lång i sin språkutveckling och eller bristande teknisk kompetens. Samtidigt 

har det varit jobbigt för många elever och personal då de saknar sociala 

kontakter och interaktionen. 

Fokus har varit att hålla så hög kvalitet på undervisningen som möjligt och 

det har inneburit att IT-kompetensen ökat samtidigt som annan 

verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete fått stå tillbaka. Vi tar samtidigt 

med oss erfarenheter för att erbjuda mer flexibla och digitala lösningar för att 

matcha det mot Ockelbo kommuns innevånares behov. 

Vi har under våren satsat mycket resurser och arbete på att skapa ett 

attraktivt Lärcentrum. Nu har samtliga länets kommuner ett Lärcentrum. 

Kommunerna har kommit olika långt och det samverkas regelbundet om hur 

verksamheten kan utvecklas och det söks statsbidrag gemensamt. 

Vi har fortsatt arbetet med att fortsätta förstärka lärarkåren och övriga 

funktioner. Vi har i nuläget en stark administration och lärarna är mycket 

välutbildade för sina uppdrag och det råder en positiv anda och samarbete 

vid vuxenutbildningen.  

 

Bibliotek 

Viktiga händelser under perioden 

Till stor del har halvåret präglats av pandemin. Första dagarna i januari var 

biblioteken i länet stängda helt, med endast bokutlämning. Alla former av 

programverksamhet har varit vilande. Vi har anpassat våra lokaler med färre 

sittplatser och begränsade möjligheter att studera. Allt för att minska risken 

för trängsel och därmed smittspridning. 

Naturligtvis har antalet besök och lån minskat under perioden. Vi har mer 

aktivt arbetat med olika former av bokutlämning. Plockat ihop böcker till de 

som vill göra besöken hos oss så korta som möjligt. 

Det digitala arbetet har fortsatt utvecklats. Alla möten har skett digitalt. 

Antalet besök från förskola, skola osv. har varit mycket begränsade. Inga 

bokprat har gjorts under perioden. Någon skolklass har varit på besök för att 

få lånekort och biblioteksinformation. 

Vi har även i sommar haft sommarläsning under sommarlovet för framförallt 

klass 1-3. 

Arbetet med de kulturrådsstödda projekten har löpt på. Ny takbelysning i 

stora bokhallen, omlackering av hyllor i studierummet och förberedelse för 

studieplatser har skett under perioden. Allt finansierat av statliga medel från 

”Stärkta bibliotek” kulturrådet. Vi har även sökt pengar för nästa 

verksamhetsår. Vi beviljades 110 tkr. De pengarna ska användas till 

kulturaktiviteter av olika slag för barn och unga. Teater, musik, 

författarbesök men även eget skapande är tanken. 
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Måluppfyllelse 

Bokprat har varit vilande liksom samarbete med familjecentralen som varit 

stängd. 

Samarbetet med Kuxabladet har fortsatt som vanligt då barnbibliotekarien 

varje nummer levererar boktips. Påskpysselpåsar gjordes i ordning och hade 

en strykande åtgång. Detta i stället för pyssel på plats i biblioteket. 

Frågesport för barn har arrangerats vid något tillfälle, med böcker som pris. 

 

Kulturskolan 

Viktiga händelser under året  

Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäverängeskolan 

under våren. Kulturskolan beslutar att införa den digitala plattformen 

StudyAlong  

Mål, måluppfyllelse  

Kommunen har inga riktade mål för Kulturskolan. Vi arbetar dock vidare 

med att öka tillgängligheten och höja kvaliteten. Pandemin har fått oss att 

utvecklas mycket på det digitala planet. Under våren har vi tagit stora kliv 

framåt när det gäller fjärrundervisning. P.g.a. pandemin har vi inte kunnat 

bedriva vår traditionella prova på-verksamhet i Åk 2 under våren 

 

Kost 

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 har pausat projektet på Bysjöstrands äldreboende där vi serverar lunch i 

samlingssalen på fredagar pga pandemin, men planerar att återuppta det så 

snart det är möjligt. 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. 

I augusti 2020 implementerades ett nytt sätt att mäta och registrera matsvinn. 

Vi har valt företaget Matomatic som leverantör av integrerade vågar och en 

app. Vi har stora förhoppningar på att på detta sätt kunna minska matsvinnet 

ytterligare i vår verksamhet. 

Den årliga Ekomatsligan genomfördes digitalt pga Corona. Ockelbo fick ta 

emot ett diplom och är den 15:e bästa kommunen i Sverige. 

Personalen har fått viss utbildning inom specialkost och konsistensanpassad 

kost, livsmedelshygien samt vegetarisk kost men med begränsningar pga 

pandemin. Två av kockarna har utbildats till Allergiinformatörer. 

Perslundaskolan har under året fortsatt haft en dag i veckan då båda 

lunchalternativen varit vegetariska. 

 

Fritid 

Viktiga händelser 210101 – 210630 

• Upprustning har skett vid Cafeterian vid Ockelbo IP. Lokalerna är nu 

iordningställda som mottagningskök och så är de bulleranpassade. 

 

• Passersystem har installerats på Ockelbo IP 

 

• Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i Cafeterian 

på Ockelbo IP. 
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• Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete med 

föreningslivet i sommar. Staten gav i år inga ekonomiska medel till 

detta.  

 

• Belysningen i Ockelbo Ridhus har genomgått en upprustning och alla 

lysrör är bytta. 

 

• Samarbetsprojekt med AME med jobb i naturområden och inom 

föreningslivet, arbetet utförs av nyanlända och långtidsarbetslösa. 

 

• Att många personer har vandrat och cyklar på våra stigar och leder. 

 

• Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i 

samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet. Det 

som krånglar lite i detta är att det är prickad mark i området.                                                        

Vi har fått förlängt med slutredovisning till 30 juni 2022. 

 

• Planeringsarbete med uppförande av omklädningsrum i ishallen, där 

det kommer att bli en kombination av ideellt arbete och med 

kommunens egen personal. 

 

• Medverkat i planeringen av uppförande av Paddelbans utomhus med 

en privat aktör och även planeringen av en Paddelhall i anslutning till 

ishallen. Att notera är att det kommer att byggas med en gemensam 

entré till både Ishallen och Paddelhallen, vilket naturligtvis medför 

sänkta kostnader för båda parter. 

 

• Den årliga träffen med fiskevårdsområdena har genomförts. 

 

Simhallen   
Simhallen har varit stängd för allmänheten under pandemin. Skolans 

simundervisning har fortsatt som planerat, utöver det har vi kunnat sätta in 

extra simundervisning v.3-v.7 för de elever som halkade efter under våren 

2020. Vid vårterminens slut hade vi noterat fina resultat i elevernas 

simkunnighet. I juni genomförde vi för andra året i rad sommarsimskola för 

barn i åldrarna 6-9 år. Sommarsimskolan blev även i år en mycket 

uppskattad aktivitet. 

Ekonomisk redovisning delårsbokslut 210831 

Med fortsättning på Coronapandemi inledde Utbildnings- och 

kulturförvaltningen 2021 med en ekonomi i balans som fortsatt gälla under 

våren och sommaren. Förvaltningen, exklusive gymnasiet, har vid periodens 

slut ett positivt utfall om 3 100 tkr. Gymnasiet redovisar utfall om -1 400 tkr 

efter periodens slut. Totalt resultat för perioden är 1 700 tkr. På grund av 

pandemin har ökad sjukfrånvaro präglat alla verksamheter. Det statliga stödet, 

ersättning för sjuklönekostnader, har varit av vikt för att hålla ekonomin i 

balans under perioden.  
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Den preliminära årsprognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett 

resultat om -2 200 tkr. Varav gymnasieskolans preliminära prognos -2 600 tkr 

och preliminär prognos övriga verksamheter 400 tkr.   

Införande av internhyra för egna lokaler påverkar jämförelsen av resultatet 

mellan delårsboksluten per 31 augusti för åren 2020 och 2021. Utbildnings- och 

kulturförvaltningen fick år 2021 utökad budgetram med 16 500 tkr för 

finansiering av lokalkostnader.  

 

Föregående år var utfallet av posten förändringen semesterlöneskuld ovanligt 

hög. Det kan hänföras till att personalen inte tog ut semester i lika stor 

utsträckning som tidigare år. Detta hänförs till Coronapandemin under 2020. 

Förändringen av semesterlöneskulden per 210831 ser bättre ut och ligger i 

paritet med tidigare år före 2020.    

 

Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat 

som en följd av föreningarnas ansträngda ekonomiska läge på grund av 

Coronapandemin. Därav underskott om -245 tkr. Prognos 0. 

 

Simhallen har haft minskade kostnader på grund av stängd verksamhet under 

våren och har ett överskott om 243 tkr. Dessa medel förväntas förbrukas när 

verksamheten öppnar igen under hösten. Prognos 0.    

 

Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott om -131 tkr, men förväntas 

återkomma i balans då idrottsanläggningarna är fullbokad under hösten.   

 

Allmän kulturverksamhet har ej genomfört aktiviteter på grund av pandemin. 

Förhoppning om möjlighet till aktivitet under hösten. Prognos 0.   

 

Biblioteket följer budget. Prognos 0. 

 

Förskoleklass följer budget. Prognos 0. 

 

Förskola har ett budgetöverskott om 512 tkr just nu. Verksamheten förväntar 

under hösten personalkostnader som kommer att minska överskottet. Flertalet 

nyanställda förskolepedagoger, med start anställning under hösten. Prognos 0. 

 

Fritidshem har något mindre personalkostnader än budgeterat, samt färre elever 

i fristående och andra kommunala verksamheter. Prognos 100 tkr. 

 

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat. Prognos 800 tkr. 

 

Grundskolan. Personalkostnader i balans mot statsbidrag och med givna 

antaganden om sjukfrånvaro på grund av covid-19. Övriga 

verksamhetskostnader ökar mot budget och orsakar underskott, -100 tkr. Köp 

av huvudverksamhet från fristående aktör är underfinansierad och förväntat 

underskott om -500 tkr, samt ökat antal elever i fristående skola -100 tkr. 

Övriga verksamheter inom grundskola  +200 tkr. Prognos underskott -500 tkr. 

 

Vuxenutbildningen har mindre lönekostnader än budgeterat. Nya rekryteringar i 

process. Yrkesutbildning Undersköterska finansieras via statsbidrag och följer 

budget. Prognos 0. 
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Gymnasiesärskola har underskott nu, men färre elever underhösten jämnar ut 

kostnaderna. Prognos 0. 

 

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Snittpriset kostnad 

per elev har ökat de senaste två åren. Gymnasieskolan höll prognostiserat 

underskott om -1 000 tkr första halvåret. Andra halvårets kostnader beräknas 

öka då fler elever börjar skolan till höstterminen. Ytterligare -1 600 tkr under 

andra halvåret. Prognos -2 600 tkr. 

 

Ekonomisk rapport redovisas i bilaga. 

 

Investering 

Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.  

Framtiden 

Förskolan behöver vi utveckla i form av att börja arbeta med en ny förskola i 

kommunen, en som byggs utifrån verksamheten och tillräcklig i volym så vi 

kan hantera kommunens behov av förskoleplatser. Vi har ökat andelen 

behöriga förskollärare men behöver fler, viktigt att vi är bra arbetsgivare och 

fortsätter utveckla verksamheten och ge personalen goda förutsättningar. 

Stora utmaningar inom utbildningssektorn då vi har många utmaningar. Flera 

av utmaningarna ligger i den generella kompetensförsörjningen. Hur utbildar 

vi våra elever så att de går mot den arbetsmarknad som finns. 

Stort behov att öka andelen behöriga pedagoger, främst pedagoger med 

spetskompetens i form av specialpedagogik inom olika genrer. 

Autismspektrum finns det ett stort behov av att rekrytera.  

Systematiken i organisationen ökar hela tiden, efter Skolinspektionens 

granskning i år står det helt klart att vi behöver utveckla vårt systematiska 

kvalitetsarbete. Detta för att förbättra vår kapacitet vad det gäller analyser av 

det vi ser. Vi har med oss frågan om förvaltningen är för liten, behövs det 

ytterligare resurser för att vi ska komma längre med analys?  

Kommunen har en positiv trend vad det gäller antalet elever i grundskolan, 

2023 kommer vi med det vi vet idag vara ca 600 elever i grundskolan, det 

ställer krav på organisationen att hantera det på bästa sätt. 

Internkontrollplanarbete 

Avstämning av internkontrollplan har skett i ledningsgruppen. 

 

 

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 



2021-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen 
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt 

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 
 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  
 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i 

verksamheten 

– simkunnighet hos 

medborgarna prioriteras 

under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som genomgår 

simundervisning under 

2019 
 

90% 

Inga i nuläget 
 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 
 

Fler som lämnar 

grundskolan har 

gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som 

uppnår 

gymnasiebehörighet i 

åk 9. 

Gymnasiebehörighet mäts 
 

82,8 % 2020 >85% 
 

Höj personalens 

kompetens i skola och 

förskola så att personalen 

har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på 

formell kompetens hos 

personalen. 

Rapporterad behörighet till 

SCB 
 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  
 



Grupper med för 

verksamheten lämplig 

storlek och god 

arbetsmiljö för barn 

och vuxna i förskola 

och skola. 

Erbjuda en god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller antal 

barn i förskolegrupper. 
 

Huvuddelen följer inte 

riktlinjer 
 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 
 

 

Strategi: Utveckla samhället 
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 
 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 
 

 

Strategi: Teknik som underlättar 
Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare 
 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av 

digitalt 

bokningssystem 
 

Finns ej i dag 
 

I drift 
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Internkontrollplan 2021 - Uppföljning 

Förslag till beslut 

Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2021godkänns.                  

 

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.           

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2021.                          



 

 
 
 
Kontorsmaterial 24.393kr totalt 
73 % av antalet fakturor på kontorsmaterial är köpt rätt mot avtal 
27% köpt utanför avtal 
 
 
Drivmedel 7.137kr totalt 
100% av antalet fakturor på drivmedel är köpt utanför avtal 
 
 
Tidigare meddelat på nämndens sammanträde: Ägare till Preem och Sandvikens inköpare har gett 
klartecken på inköp drivmedel utanför ram, eftersom beloppen ej är av betydande storlek.  
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Förkortningar som används i denna delegeringsordning 

UKN Utbildnings- och kulturnämnden 
UK-chef Utbildnings- och kulturchef 
R Rektor                                                                                                                                                                                                                                                             
Chef  
KL Kommunallag (1991:900) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
SL Skollag (2010:800)                                                                                       
SF Skolförordning (2011:185)                                                                                           
GF Gymnasieförordning (2010:2039)                                                                                            
VF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160)                                                                                                     
SFS Svensk författningssamling 
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Allmänt om delegering 

Bestämmelserna om delegering återfinns i Kommunallag (1991:900) 6 kap 33-38 §§.  

Delegering/delegation innebär att överflytta beslutsrätt. Utbildnings- och kulturnämnden kan 
uppdra åt någon/några att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Den som 
får beslutanderätten kallas delegat. Delegat kan vara enskild ledamot eller ersättare i nämnden, 
grupp ledamöter i nämnden eller enskild anställd inom kommunen. 

Nämnden har möjlighet att utse ställföreträdande delegat. Vid delegats frånvaro eller förhinder 
tillkommer beslutanderätten ersättaren. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl delegat 
som ersättare är frånvarande och det föreligger en brådskande situation tillkommer beslutande-
rätten närmast överordnad chef. 

Avsikten med delegering är att åstadkomma en effektiv förvaltning genom att avlasta nämndens 
löpande rutinärenden där hantering styrs av redan utfärdad lag och förordning eller givna direktiv. 

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut 
fattade med stöd av denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens beslut och överklagas 
därför på samma sätt som nämndens beslut. 

Beslut fattade av delegat kan inte överprövas av nämnden. 

Till delegat överlämnad beslutanderätt kan när som helst återkallas av nämnden tillfälligt eller 
definitivt. 

Vid tveksamhet kan alltid ett ärende, på delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för 
avgörande. Rätt att besluta på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. 

Nämnden förutsätter, att beslut av delegat följer de förordningar och anvisningar som är tillämpliga, 
samt att beslut av delegat föregås av erforderligt samråd. 

Beslut av delegat ska som regel snarast anmälas skriftligt till nämnden. I de fall anmälan av 
delegeringsbeslut kan ske med annat tidsintervall finns detta noterat i kolumnen för kommentarer. 

Anmälningssystemet skall tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har 
också i vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden (laglighetsprövning enligt 
kommunallagen).  

Anmälan av beslut 

Respektive delegat ska skriftligt dokumentera besluten.  

Av beslutshandlingen skall framgå 

• Ärendemening 

• Beslutsinnehåll 

• Delegat/vem som fattat beslutet 

• När beslutet fattades 

• Vem som delgivits beslutet 

Besluten skickas fortlöpande (se ovan) till sekreteraren för utbildnings- och kulturnämnden som ser 
till att de anmäls vid nästkommande sammanträde.  

Registrering av beslut 

Delegeringsbeslut antecknas med numrering och datering under särskild paragraf i protokollet. 

Förvaring av beslut 

Beslut och underlag förvaras i pärm och finns tillgängliga vid sammanträdet. 
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1.  Utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning - gemensamt 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Brådskande ärenden KL 6 kap 
36 § 

Ord- 
förande 
UKN 

Gäller ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan inväntas. Beslut 
skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

 

2 Vidaredelegering 

 

KL 6 kap 
37 § 

UK-chef 

 

UKN ger härmed förvaltningschefen 
rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser (KL 
6 kap 37 §). 

Beslut fattade på vidaredelegation 
skall anmälas till förvaltningschef 
och till UKN. 

3 Befullmäktigande av ombud 
att för Utbildnings- och 
kulturnämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 

 UK-chef  

4 Omfördelning av medel 
mellan ansvar och 
verksamheter 

 UK-chef  

5 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal 
(ej enhetsnivå,se pkt 7) 

 UK-chef Skadeståndslagen 3 kap 

6 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal 
(anställda på enhetsnivå) 

 Chef  Skadeståndslagen 3 kap 

7 Avskrivning av fordran inom 
UKN:s verksamhetsområden 

 UK-chef Formell avskrivning efter beslut av 
UKN 

8 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (ej enhetsnivå se pkt 
20) 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

UK-chef Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 

7 § 

9 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (på enhetsnivå). 

 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

Chef  Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 
7 § 

10 Beslut att vägra tillmötesgå 
den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt 
art. 15-22 när det inte är 

 UK-chef  
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möjligt att identifiera den 
registrerade. Art 12.2. 

11 Beslut att förlänga tiden för 
tillhandahållande av 
information till den 
registrerade vid komplicerad 
begäran, max. ytterligare 2 
månader. Art 12.3. 

 

 UK-chef   

12 Beslut att inte vidta åtgärder 
med anlendning av den 
registrerades begäran. 

 UK-chef  

13 Beslut att vägra rättelse eller 
komplettering av den 
registrerades personuppgifter. 
Art 16. 

 UK-chef  

14 Beslut att vägra den 
registrerades begäran om 
radering (rätten att bli 
bortglömd). Art 17.1-3 

 UK-chef  

15 Beslut att vägra den 
registrerade rätten till 
begränsning av behandling. 
Art 18.1-3 

 UK-chef  

16 Beslut att vägra den 
registrerade rätten till 
dataportabilitet. Art 20. 1-4 

 UK-chef  

17 Beslut att inte anmäla en 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten när det är 
osannolikt att 
personuppgiftsincidenten 
medför risk för fysiska 
personers rättigheter och 
friheter. Art 33.1 

 UK chef  

18 Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 UK-chef  

19 Utse dataskyddsombud 

 

 UK-chef  

20 Informationsägare  Respektive 
chef/verksamhets-
ansvarig 

Ersättare UK-chef 
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Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Befattningsutbildning för rektorer SL 2 kap 
12 § 

UK-chef  

2 Beslut om att personal som 
saknar legitimation får bedriva 
undervisning längre än sex 
månader. 

SL 2 kap 
19 § 

R Efter samråd med UK-chef 

3 Kompetensutveckling samt 
personalens insikter i de 
föreskrifter som gäller för 
skolväsendet (ej enhetsnivå, se 
pkt 4) 

SL 2 kap 
34 § 

UK-chef Se till att skolledarna ges möjlighet till 
kompetensutveckling samt att dessa har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som 
gäller för skolväsendet 
Uppföljning i det systematiska 

kvalitetsarbetet 

4 Kompetensutveckling samt 
personalens insikter i de 
föreskrifter som gäller för 
skolväsendet (på enhetsnivå). 

SL 2 kap 
34 § 

R Se till att personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet till kompetens-
utveckling samt att dessa har nödvändiga 
insikter i de föreskrifter som gäller för 
skolväsendet 
Uppföljning i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

3. Utbildning – Kvalitet och inflytande 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Systematiskt kvalitetsarbete SL 4 kap 3 § UK-chef Varje huvudman inom skolväsendet skall 
på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

2 Åtgärder, huvudmannanivå SL 4 kap 7 § UK-chef 
Om det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska 
huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

3 Åtgärder, enhetsnivå SL 4 kap 7 § R 

4 Rutiner för klagomål SL 4 kap 8 § UK-chef Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för 
att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna 
ska lämnas på lämpligt sätt. 

5 Arbetsmiljöarbetet AML 6 kap 17 § R De som genomgår utbildning (elever) 
skall av huvudmannen för utbildningen 
ges tillfälle att medverka i 
arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om 
det är rimligt med hänsyn till 
utbildningens art och 
utbildningsperiodens längd. 

6 Utbildning och ledighet för 
elevskyddsombud och 
studerandeskyddsombud 

AML 6 kap 18 § R Huvudmannen för utbildningen ska se till 
att elevskyddsombuden och studerande-
skyddsombuden får den utbildning och 
den ledighet som behövs för uppdraget. 

Anmälan till UKN terminsvis 

  

 2.  Utbildning - Huvudmän och ansvarsfördelning    
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4. Utbildning – Åtgärder mot kränkande behandling 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Ansvar för rektor/förskolechef SL 6 kap 5 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som 
anges i detta kapitel, när den handlar i 
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

2 Ansvar för personalen SL 6 kap 5 § R 

3 Målinriktat arbete SL 6 kap 6 § R Huvudmannen ska se till att det inom 
ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn 
och elever. 

4 Skyldighet att förebygga och 
förhindra kränkande behandling 

SL 6 kap 7 § R Huvudmannen ska se till att det 
genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. 

5 Plan mot kränkande behandling SL 6 kap 8 § R Huvudmannen ska se till att det varje år 
upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga 

och förhindra kränkande behandling. 

6 Skyldighet att utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling 

Anmälningsskyldighet till nämnd 
föreligger enl SL  

SL 6 kap 10 § R Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden. 

 

5. Utbildning - Skolplikt och rätt till utbildning 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Mottagande i grundsärskolan SL 7 kap 5 § UK-chef Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

2 Mottagande på försök SL 7 kap 8 § UK-chef Den som är elev i grundskolan, 
grundsärskolan eller specialskolan kan 
på försök under högst sex månader tas 
emot som elev i en annan av dessa 

skolformer… 

3 Integrerade elever SL 7 kap 9 § R En elev i grundskolan kan få sin 
utbildning inom grundsärskolan 
(integrerad elev), om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det. 
En elev i grundsärskolan kan under 
samma förutsättningar få sin utbildning 
inom grundskolan. 

4 Uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 § R Frågan om uppskjuten skolplikt prövas 
av hemkommunen efter begäran av 
barnets vårdnadshavare. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  
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5 Skolpliktens senare upphörande SL 7 kap 13 § R För den elev som inte gått ut högsta 
årskursen när skolplikten annars skulle 
ha upphört enligt 12 §, upphör 
skolplikten i stället ett år senare, dock 
senast när eleven fyller 18 år. 
Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

6 Skolpliktens tidigare upphörande SL 7 kap 14 § R Om eleven före den tidpunkt som 
framgår av 12 eller 13 § uppnår de 
kunskapskrav som minst ska uppnås 
för den skolform där eleven fullgör sin 
skolplikt upphör skolplikten. 

Beslutet får överklagas hos 

Skolväsendets överklagandenämnd. 

7 Rätt att slutföra skolgången SL 7 kap 
15-16 §§ 

R Frågan om rätt att slutföra skolgången 

enligt 15 § prövas av hemkommunen. 

8 Ansvar för att skolplikten fullgörs SL 7 kap  
21-22 §§ 

UK-chef 21 § Hemkommunen ska se till att 
skolpliktiga barn som inte går i dess 
grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får föreskriven 

utbildning. 

9 Mottagande av elever från 
utlandet 

SF 4 kap 2 § R  

6. Förskolan  

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 8 kap 12 § R Efter samråd med UK-chef 

Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
förskola ska ta emot barn vars 
utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun 

 

SL 8 kap 13 § R Efter samråd med UK-chef 

Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskola med offentlig huvudman i en 
annan kommun än hemkommunen, om 
barnet med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att ta emot 
ett sådant barn ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun. 

3 Tillsyn över förskola och 
fritidshem (godkända enl SL 2 
kap 7 §) samt pedagogisk 
omsorg (rätt till bidrag enl SL 25 
kap 10 §) 

SL 26 kap 4 § UK-chef  

7. Förskoleklass 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 
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1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 9 kap 12 § UK-chef Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
förskoleklass ska ta emot barn vars 

utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Mottagande av barn från annan 
kommun 

SL 9 kap 13 § UK-chef Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskoleklass med offentlig huvudman i 
en annan kommun än den som ska 
svara för barnets utbildning, om barnet 
med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskoleklass. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

3 Beslut om att frångå 
vårdnadshavarens önskemål om 
placering vid skolenhet. 

SL 9 kap 15 § R Kommunen får frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om 
placering endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

8. Grundskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot elever 
vars utbildning hemkommunen 
ansvarar för 

SL 10 kap 24 § UK-chef Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot elever vars 
grundskoleutbildning hemkommunen 
ansvarar för. 

2 Mottagande av elev från annan 
kommun. 

SL 10 kap 25 § UK-chef En elev har rätt att bli mottagen i en 
grundskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för 
elevens utbildning, om eleven med 
hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att få gå i den 
kommunens grundskola. Innan 
kommunen fattar beslut om för att för 
ett visst läsår ta emot en elev ska den 
inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

3 Frångå vårdnadshavarnas 
önskemål om placering. 

SL 10 kap 30 § R En elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska 
gå. 

Beslutet får överklagas hos 

Skolväsendets överklagandenämnd.  
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4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 9 kap 3 § R Huvudmannen får besluta om 
ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 9 kap 4 § UK-chef Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 

6 Språkval SF 9 kap 5 § R Huvudmannen ska som språkval 
erbjuda minst två av språken franska, 

spanska och tyska. 

 

7 Elevens val SF 9 kap 8 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 
allsidigt urval av ämnen som elevens 
val. 

Anmälan till UKN terminsvis 

9. Grundsärskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut om att läsa ämnen eller 
ämnesområden 

SL 11 kap 8 § R Huvudmannen för utbildningen avgör 
om en elev som tas emot i grund-
särskolan huvudsakligen ska läsa 

ämnen eller ämnesområden. 

2 Överenskommelse med annan 
kommun att den i sin 
grundsärskola ska ta emot de 
elever som hemkommunen 
ansvarar för. 

SL 11 kap 24 § UK-chef  

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

3 Mottagande av elev från annan 
kommun 

SL 11 kap  
25-26 § 

R Innan kommunen fattar beslut om att 
för ett visst läsår ta emot en sådan elev, 
ska den inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslut enligt 25 § får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 10 kap 2 § R Huvudmannen får besluta om 
ytterligare undervisningstid utöver den 

garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 10 kap 3 § UK-chef Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 

6 Elevens val SF 10 kap 5 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 
allsidigt urval av ämnen som elevens 
val. 

Anmälan till UKN terminsvis 

10. Gymnasieskolan 

Ockelbo kommun har avtal med Gävle och Sandvikens kommuner om gymnasieutbildning.  
Från och med ht 2011 bedrivs introduktionsprogrammet Individuellt alternativ i egen regi.  
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”Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i 
karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för 
elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen”. Gymnasieförordning (2010:2039) 6 kap 6 § 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Plan för utbildningen SL 17 kap 7 § R  

2 Reducering av omfattning av 
utbildningen på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6 § R Utbildningen på introduktionsprogram 
ska bedrivas i en omfattning som 
motsvarar heltidsstudier. Utbildningens 
omfattning får dock minskas, om en 
elev begär det och huvudmannen finner 
att det är förenligt med syftet med 

elevens utbildning. 

3 Antagning till individuellt 
alternativ (som kommunen 
ordnar i egen regi) 

SL 15 kap 12 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för 
antagningen till de olika utbildningar 
som anordnas av huvudmannen. 

4 Behörighet SL 17 kap 11 § UK-chef Om huvudmannen för utbildningen 
finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram 
tas emot till yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ. 

5 Mottagande till utbildningar som 
inte utformats för en grupp 
elever 

SL 17 kap 21 § Antag-
nings-
nämnd  

En kommun som anordnar (…) 
individuellt alternativ (…)  får ta emot 
ungdomar som uppfyller 
behörighetsvillkoren för respektive 
utbildning även om de inte kommer från 

kommunen. 

6 Avgifter – beslut om att eleverna 
ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17 § R  

7 Läsårstider GF 3 kap 2 § UK-chef  

8 Utbyte av gymnasieresekort mot 
kontant ersättning för boende på 
studieorten motsvarande 
kostnad för gymnasieresekort 

 UK-chef Efter enskild prövning av varje begäran 

11. Utbildning – gemensamt om interkommunal ersättning och bidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fastställer varje år belopp för interkommunal ersättning och bidrag 
till verksamheter med enskild huvudman. Kommuner och enskilda huvudmän kan därutöver 
begära bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd (vid 
interkommunal ersättning) 

Gäller förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
fritidshem 

SL 
8 kap 17 §, 
9 kap 16 §, 
10 kap 34 §,  
11 kap 33 §,  
14 kap 14 § 

UK-chef Har ett barn/en elev ett omfattande 
behov av särskilt stöd, behöver 
hemkommunen inte lämna bidrag för 
det särskilda stödet, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 
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2 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd 
(tilläggsbelopp) till fristående 
förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola  

 

SL 
8 kap 23 § 
9 kap 21 § 
10 kap 39 § 
11 kap 38 § 
14 kap 17 § 
16 kap 54 § 
17 kap 34 § 
19 kap 27 § 

UK-chef Tilläggsbelopp ska lämnas för 
barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd Hemkommunen  

är inte skyldig att betala tilläggsbelopp 
för barn/elev i behov av särskilt stöd om 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

3 Bidragsbeslut för var och en av 
de enskilda huvudmännen. 
 

 UK-chef  

 

 

12     Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna 
 
Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Avgifter – beslut om att eleverna ska 
hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel (gy, gr, sfi) 

SL 20 kap 7 §, 21 
kap 6 § 

R  

2 Beslut om att utbildningen på kurs 
ska upphöra för elev samt beslut om 
att på nytt bereda utbildning  

SL 20 kap 9 §, 21 
kap 9 §,  

R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

3 Utredning vid avstängning (gy, gr, sfi) VF 7 kap 4 § R  

4 Anskaffande av praktikplatser för 
arbetsplatsförlagt lärande 

VF 2 kap 27 § R   

5 Mottagande av elev till 
grundläggande vuxenutbildning  

SL 20 kap 13 § 
(även yttrande 
enligt 14 §) 

R  Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 a Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning (som 
kommunen anordnar i egen regi) 

SL 20 kap 22 § Antagningsnämnd Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 b Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning.  
Löpande antagning till enstaka kurser mellan 
antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 22 § R  

7 Mottagande av elev inom särskild 
utbildning för vuxna (som kommunen 
anordnar i egen regi) 

SL 21 kap 7 § R Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

8 a Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

Antagningsnämnd Beslut enl SL 20 kap 
21 § får överklagas  till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

8 b Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman, enstaka kurser mellan 

antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

R  

9 Beslut om nationella kurser VF 2 kap 9 § R  

10 Mottagande till utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap 33 § R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 
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11 Samverkan med arbetslivet (sfi) 20 kap 25, 27 §§ R  

12 Utbildningens omfattning (sfi) 20 kap 24 § R  

 
 
 
 

 13   Kultur och fritid 
 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Bidrag till fritidsarrangemang och 
övriga bidrag inom budgetram 

 Fritidsintendent  

2 Arrangerande av/bidrag till 
kulturprogram etc. inom 
budgetram 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare  

 

3 Antagning av elever i 
kulturskolan 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare 

 

4 Lotteriärenden  Fritidsintendent  
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 UKN 

 

Års- och flerårsbudget 2022-2024 

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 

9,6 miljoner 2022, 10,0 miljoner 2023 och 11,1 miljoner 2024 för att bedriva 

verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. Varav 

gymnasiekostnader 3,5 miljoner 2022, 4,9 miljoner 2023 och 5,8 miljoner 

2024. 

 

Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 

 

Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 

Utbildnings- och kulturnämnden 161 671 161 932 164 464 

    

Sammanfattning Budget   

Tillkommande behov (tkr) 2022   

    

Simhall 450   

Grundskola 3700    

IT-kostnader 1000   

Internhyra idrottshall 350   

Förvaltningsstöd IT 600   
 

    

Gymnasieskola 3500   
 

UKN total 9 600   
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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 

Verksamheten behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom 

Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF) Det är kompetens och 

resurser som till viss del saknas i organisationen idag. Personal behöver 

anställas för det syftet, och befintlig personal behöver kompetensutvecklas 

inom området. Även trygghetsarbetet och pedagogiska stödet behöver 

utvecklas. För dessa syften behövs resurser till Speciallärare 1,0 årsarbetare 

och Elevcoach 1,0 årsarbetare.  

En växande organisation ställer krav på pedagogiskt ledarskap varpå medel 

äskas till utökning av ledning, 1,0 årsarbetare.  

Behörig lärare till ämnet svenska som andraspråk (SVA) behöver förstärkas 

för att tillgodose elevers behov och öka måluppfyllelsen inom grundskolan. 

Växande grundskola ger en efterfrågan av ökat antal lärare. 

Rekrytering av SVA-lärare 1,0 årsarbetare och grundskollärare 2,0 

årsarbetare.  

Äskar medel för kvalitetshöjande insatser 3 700 tkr. 
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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 

arbetsförhållanden för våra medarbetare. Äskar 450 tkr 1,0 årsarbetare (ÅA) 

till öppettider, vuxensimning, simskola och efterlevnad av arbetstider utifrån 

gällande arbetslagstiftning.  

Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 

Trots tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten de 

faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar mellan   

75 000–265 000 kr/läsår. Ett större utbud av program leder till högre 

snittkostnad/elev. Med en uppräkning av snittkostnaden leder detta till ett 

omfattande mellanrum i preliminärt budgetanslag för 2023 och 2024 mot den 

kostnad som beräknas framåt. Budgetanslaget bör vara samma belopp som 

en snittkostnad per elev och antal elever som går 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. 

 

 2022 2023 2024 

Befintlig budgetram (tkr) 23 300 21 200 21 200 

 -Varav beslutade tillägg gymnasiet  3 300 1 200 0 

    

Gymnasieskola ytterligare behov  3 500 4 900 5 800 

 

 

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. Äskar 1 000 tkr för IT-säkerhet. 

 

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. 
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Förvaltningsstöd 

Det finns utvecklande behov inom grundskolan. För att möta en växande 

organisation och mer digital skola behövs ytterligare stöd för IT-frågor och 

utökad ledning. IT-frågorna har blivit mer komplex och mer omfattande än 

tidigare och för att möta behoven behöver personal anställas för att arbeta 

med detta, 1,0 årsarbetare (ÅA). Äskar 600 tkr för utveckling och stöd IT. 

 

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 

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 



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023-2024

Driftbudget

Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

10 Nämndverksamhet 295            378          384          391          398          

42 Allmän fritidsverksamhet 1 400         1 395       1 419       1 442       1 468       

43 Kulturskola 2 904         3 366       3 423       3 480       3 541       

443 Simhall 3 389         4 015       4 083       4 151       4 224       

445 Idrotts- och fritidsanläggning 2 331         2 984       3 035       3 085       3 139       

45 Allmän kulturverksamhet 120            221          225          228          233          

46 Biblioteksverksamhet 3 486         3 746       3 810       3 873       3 941       

60 Förskoleklass 2 931         3 164       3 218       3 271       3 329       

61 Förskola 33 661       38 099     38 747     39 386     40 083     

62 Fritidshem 2 906         3 138       3 191       3 244       3 301       

63 Grundsärskola 2 141         2 652       2 697       2 742       2 790       

64 Grundskola 46 392       57 266     58 240     59 200     60 248     

66 Vuxenutbildning 10 710       12 422     12 633     12 842     13 069     

67 Gymnasiesärskola 2 313         2 150       2 187       2 223       2 262       

69 Gemensamma kostnader 813            1 022       1 041       1 137       1 199       

97 Kostverksamhet 3 -               -            

Summa UKN exkl Grundskola o Gymnasiet 115 789     136 018   138 332   140 693   143 225   

65 Gymnasieskola 24 814       24 139     23 339     21 239     21 239     

Totalt utbildnings- och kulturnämnden 140 603     160 157   161 671   161 932   164 464   

Budgetram KF § 33/2021, KS § 86/2021 160 157   161 671   161 932   164 464   



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Gemensamma investeringar 620            720            720            800            800            

Totalt 620          720          720          800          800          

Beskrivning
Inför varje nytt budgetår upprättas en plan i förvaltningsbudgeten för nödvändiga investeringar. Beslut om 
investeringar tas i utbildnings -och kulturnämndens ledningsgrupp under innevarande år utifrån 
verksamheternas behov. 



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023-2024

Sammanställning (tkr)

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsbudget 140 603   160 157   161 671   161 932   164 464   

Investeringsbudget

Gemensamma investeringar UKN 620 820 720 800 800

Kapitalkostnad 66 76 71 74 74

Personal

Personalkostnader 95 132     92 510     93 120     93 523     93 765     

Antal årsarbetare 161 164 165 165 165



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023-2024

Nyckeltal

Elevprognoser  (eget dokument)

 - förskola

 - grundskola

 - gymnasieskola



GYMNASIESKOLA

Kalenderår 2022 2023 2024

Läsår 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Åk 1 60 57 73

Åk 2 57 60 57

Åk 3 68 57 60

Elever/läsår 185 174 190

Elever/kalenderår, snitt 189 180 182

Snittpris program, kr/elev 142 535 145 385 148 293

Summa kostnad kr 26 867 810 26 096 697 26 989 363

Budgetram kr 23 339 000 21 239 000 21 239 000

Avvikelse kr -3 528 810 -4 857 697 -5 750 363



SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt

20--21 60 59 73 59 52 51 72 51 61 50 588

21--22 67 58 59 74 58 51 50 72 50 60 599

22--23 48 67 58 59 74 58 51 50 72 50 587

23--24 62 48 67 58 59 74 58 51 50 72 599

24--25 57 62 48 67 58 59 74 58 51 50 584

25--26 52 57 62 48 67 58 59 74 58 51 586

26--27 56 52 57 62 48 67 58 59 74 58 591

PERSLUNDASKOLAN 

Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt

20--21 52 51 72 51 61 50 175 162 337

21--22 58 51 50 72 50 60 159 182 341

22--23 74 58 51 50 72 50 183 172 355

23--24 59 74 58 51 50 72 191 173 364

24--25 58 59 74 58 51 50 191 159 350

25--26 67 58 59 74 58 51 184 183 367

26--27 48 67 58 59 74 58 173 191 364

GÄVERÄNGESKOLAN  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-3 Totalt

20--21 34 35 37 29 101 135

21--22 30 31 34 38 103 133

22--23 30 30 31 34 95 125

23--24 40 30 30 31 91 131

24--25 40 40 30 30 100 140

25--26 33 40 40 30 110 143

26--27 39 33 40 40 113 152

ÅBYGGEBY SKOLA  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-6 Totalt

20--21 26 24 36 30 90 116

21--22 37 27 25 36 88 125

22--23 18 37 27 25 89 107

23--24 22 18 37 27 82 104

24--25 17 22 18 37 77 94

25--26 19 17 22 18 57 76

26--27 17 19 17 22 58 75

FÖRSKOLA

Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot Totalt

2015 21 9 30 31 3 3 37 67

2016 24 6 30 11 5 2 18 48

2017 36 4 40 18 1 3 22 62

2018 34 6 40 13 1 3 17 57

2019 30 3 33 10 4 5 19 52

2020 36 3 39 15 2 0 17 56

2021 17 5 22 5 3 3 11 33



2021-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen 
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt 

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 
 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  
 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i 

verksamheten 

– simkunnighet hos 

medborgarna prioriteras 

under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som genomgår 

simundervisning under 

2019 
 

90% 

Inga i nuläget 
 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 
 

Fler som lämnar 

grundskolan har 

gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som 

uppnår 

gymnasiebehörighet i 

åk 9. 

Gymnasiebehörighet mäts 
 

82,8 % 2020 >85% 
 

Höj personalens 

kompetens i skola och 

förskola så att personalen 

har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på 

formell kompetens hos 

personalen. 

Rapporterad behörighet till 

SCB 
 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  
 



Grupper med för 

verksamheten lämplig 

storlek och god 

arbetsmiljö för barn 

och vuxna i förskola 

och skola. 

Erbjuda en god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller antal 

barn i förskolegrupper. 
 

Huvuddelen följer inte 

riktlinjer 
 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 
 

 

Strategi: Utveckla samhället 
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 
 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 
 

 

Strategi: Teknik som underlättar 
Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 

organisationen. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare 
 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av 

digitalt 

bokningssystem 
 

Finns ej i dag 
 

I drift 
 

 



 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2021

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

2017-01-01

1991-10-01



KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2

Vuxna, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 150

Tennis per timme 150 150

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen Kategori 1 Kategori 2

Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 

Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2

Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 1 500

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

2013-01-01

2017-01-01



OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1 000

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor Kategori 1 Kategori 2

Gymnastiksal, per timme 100 130

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

Övernattning per deltagare/dygn 60

2021-01-01

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de 

där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till 

utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.



  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lögst 500 kr / uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan

Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2

"Garage", per tillfälle 450 560

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider)

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas 

arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. 

Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages 

månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för 

allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel 

månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.

2014-06-01

2017-01-01

2021-01-01
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"Nattis" - Barnomsorg på obekväm tid 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

På nämnden 210602 redovisades inkomna enkätsvar från vårdnadshavare 

gällande behov av barnomsorg på obekväm tid. Förvaltningen fick då i 

uppdrag att utifrån redovisningen utreda ärendet vidare.                     

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden § 45/2021. 

Redovisning enkätsvar. 

 

            

 

 

Malin Larsson 

Rektor 
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Utredning omsorg på obekväm tid 

Förslag 1 

Pedagogisk omsorg erbjuds på obekväm tid:  

• kvällar och nätter 17:30-07:00  

• helger och helgdagar dygnet runt 

• skolskjuts från barnets ordinarie förskola eller fritids vid behov. 

• bedrivs i lokaler som är avsatta för ändamålet och matchar behovet som 
uppstår i samband med omsorg dygnet runt både gällande trygghet och 
säkerhet.  

• anpassad utemiljö för utevistelse kvällar, helger och helgdagar. 

• flera sovrum som delas upp både gällande ålder och eventuellt kön, 
förskolebarn för sig och fritisbarn för sig.  

• övriga rum för lek, avkoppling och aktivitet. 

• högre krav på brandlarmsystem och att det ska finnas nödbelysning.  

• pedagogiskt utbildad personal som arbetar kvällar, nätter och helger enligt 
schema. (4-6 heltidstjänster? Beroende på barnantal och vistelsetider) 

• personalen ansvarar för matförberedelser, disk och tvätt (sängkläder och 
handdukar/badlakan). 

• matlådor ordnas från Bysjöstrand, schablonpris, middag på vardagar, frukost, 
lunch, mellanmål, middag på helger och helgdagar. 

• barn som ej ska sova över hämtas kl. 21:00 eller 21:30 beroende på ålder. 

• lämning från 05:00?! 

• syskonförtur 

• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 

• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 
(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats. 

Ordinarie förskola erbjuds 06:00-17:30:  

• vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 
Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet 
ledig. 

Kostnader: 

• Hyra lokaler + utökat brandskydd 

• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 

• Personal 4-6 st heltid + ob-ersättning 

• Skolskjuts 

• Mat och övriga omkostnader 
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Förslag 2 

Pedagogisk omsorg dygnet runt: 

• öppet dygnet runt 

• bedrivs i lokaler som är avsatta för ändamålet och matchar behovet som 
uppstår i samband med omsorg dygnet runt både gällande trygghet och 
säkerhet.  

• anpassad utemiljö för utevistelse kvällar, helger och helgdagar. 

• flera sovrum som delas upp både gällande ålder och eventuellt kön, 
förskolebarn för sig och fritisbarn för sig.  

• övriga rum för lek, avkoppling och aktivitet. 

• högre krav på brandlarmsystem och att det ska finnas nödbelysning.  

• pedagogiskt utbildad personal som arbetar kvällar, nätter och helger enligt 
schema. (6-9 heltidstjänster? Beroende på barnantal och vistelsetider) 

• personalen ansvarar för matförberedelser, disk och tvätt (sängkläder och 
handdukar/badlakan). 

• matlådor ordnas från Bysjöstrand, schablonpris, frukost, lunch, mellanmål, 
middag. 

• barn som ej ska sova över hämtas kl. 21:00 eller 21:30 beroende på ålder. 

• lämning från 05:00?! 

• syskonförtur 

• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 

• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 
(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats.  
 

• barnet har inte rätt till Allmän förskola 15 timmar/vecka eftersom det inte är 
förskola. 
 

Kostnader: 

• Hyra lokaler + utökat brandskydd 

Förslag 1 Intern lokal Extern lokal 

Lokal, hyra 250 000 600 000 

Engångskostnad installation intern lokal 500 000kr.  
Kostnad för Kommunstyrelsen. Brandskydd ingår här.  
Läggs till i internhyran 

Personal 4-6 ÅA 2 606 790   

Inventarier 150 000   

Förbrukningsmaterial 50 000   

Skjuts 100 000   

Mat + Leverans 50 000   

Årskostnad 3 206 790 3 556 790 



   2021-08-31 

 3 (4) 

 

• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 

• Personal 6-9 st heltid + ob-ersättning 

• Skolskjuts 

• Mat och övriga omkostnader 

Förslag 2 Intern lokal Extern lokal 

Lokal, hyra 250 000 600 000 

Engångskostnad installation intern lokal 500 000kr.  
Kostnad för Kommunstyrelsen. Brandskydd ingår här.  
Läggs till i internhyran 

Personal 6-9 ÅA 3 868 140   

Inventarier 150 000   

Förbrukningsmaterial 50 000   

Skjuts 50 000   

Mat +Leverans 200 000   

Årskostnad 4 568 140 4 918 140 
 
 
Förslag 3 

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds på samma förskoleenhet, tas med i planering 
i samband med nybyggnation av ny förskola i norra/centrala Ockelbo. Finns ej utrymme 
eller förutsättningar att genomföra i dagsläget. 

• en avdelning avsätts och inreds för pedagogisk omsorg 17:30-07:00.  

• barn i behov av omsorg på obekväm tid erbjuds plats på denna förskoleenhet. 

• Förskola bedrivs vardagar 06:00-17:30, pedagogisk omsorg bedrivs kvällar 
17:30-07:00, helger och heldagar dygnet runt. 

• syskonförtur 

• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 

• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 
(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats. 
 

• vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 
Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet 
ledig. 

Kostnader: 

• (Hyra lokaler + utökat brandskydd) ingår i ordinarie hyra för nybyggda 
förskolan. 

• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 
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• Personal 4-6 st heltid + ob-ersättning 

• Mat och övriga omkostnader 

Förslag 3   

Nybyggnation Förskola 40 000 000  SKR avtal för nyproduktion av förskola  

Integrerad ped omsorg på 
obekväm tid   

40 miljoner för ny förskola, 120 barn som inrymmer ped.  
Markarbeten till kommer utöver denna kostnad.  
Kommer att läggas till internhyran. 

Internhyra 1 000 000 
Nya hyran bör bli omkring 2 800 000kr för en 
nybyggnation.  

Personal 4-6 ÅA 2 606 790   

Inventarier + förbruk 200 000 

Skjuts fritidselever 50 000 

Mat+ Leverans kvällar helg 50 000 

Årskostnad 3 906 790 

 

Lokalerna där Stenhuggarens förskola är idag som hyrs av Ockelbogårdar sägs upp. 
Den kostnaden uppgår idag till 1 800 000 kr inkl. hyra, el, sopor och städ. 
Stenhuggarens förskola flyttar till den nybyggda förskolan där omsorg på obekväm tid 
även integreras. 
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Giftfri förskola 

Förslag till beslut 

Giftfri förskola läggs in som en rubrik och ämnesområde i förskolans 

Egenkontrollprogram i samband med revideringen i januari/februari 2022.    

 

Sammanfattning av ärendet 

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.            

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden §46/2021            

 

 

Malin Larsson 

Rektor 
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Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbo Ryttarförening har inkommit med ansökan, 210908, om kommunalt 

bidrag för att hantera effekten av Covid-19.                      

Beslutsunderlag 

Ansökan Ockelbo Ryttarförening 210908.          
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Rapporter/Övriga frågor 

                       

1. Kränkande behandling. 

2. Covid 19 

3. Skolinspektionen 

4. Driften Simhallen 

5. Rönnåsen 

6. Kulturtinget 23 oktober -21                         

                          

 


