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Datum 

2021-11-02 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

 
Plats: Stora Vänortsrummet 

 
Tid: Onsdag 10 november 2021, kl. 08:00 

 

Utses att justera: ___________________________________ 

 

Ärende 
 
 
 

Föredragande  

1.  Fastställande av dagordningen 
 

  

2.  Redovisning delegeringsbeslut 
 

  

3.  Redovisning meddelanden 
 

  

4.  UKN sammanträdesdagar 2022 
 

Anette Stensson  

5.  Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade 
 

Anette Stensson 
 

 

6.  Ekonomisk uppföljning oktober 2021 
 

         Ola Johansson 
 

 

7.  UKN Investeringsbudget 2021 
 

         Ola Johansson  

8.  Kommunala kulturplanen 
 

         Ola Johansson 
 

 

9.  Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2022-2024 
 
 
 

         Ola Johansson  



Ockelbo kommun 
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Ärende 
 
 
 

Föredragande  

10.  Rapporter/Övriga frågor 
 - Elevrådet Perslundaskolan deltar, kl 09.00. 
 - Kränkande behandling. 
 - Covid19. 
 - Samarbetsavtal Teknikcollege Gästrikland. 

-  - Skolinspektionen – Beslut efter kvalitetsgranskning av  
  huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdig  
  betygssättning vid Perslundaskolan i Ockelbo kommun. 
- Tillgång till mensskydd. 
- Begäran om uppföljning av trygghetsarbete i grundskolan. 
- Begäran om uppföljning av Naturvårdsplan 2016-2020. 
- Vegetariska rätter. 
 

 
 
 
Staffan Nordqvist 
Ordförande 
 
 
 
 

-  
 
 

         Ola Johansson  
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Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns.                       
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2021-10-26 
Referens 
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Redovisning delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                       

 

 

1. UK-sam protokoll 2021-11-02 

2. Protokoll UKN Arbetsutskott 2021-10-08. 

3. Ansökan bidrag UNF, 2021-09-29. 

4. Ansökan bidrag ABF, 2021-09-29.     

5. Samverkansprotokoll förskolan 2021-09-28.                     
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                       

 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Tillsynsrapport Wij 

förskola, 2021-10-26. 

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Tillsynsrapport 

Åmots förskola, 2021-10-26. 

3. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Tillsynsrapport 

Lingbo förskola, 2021-10-26. 

4. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Tillsynsrapport 

Jädraås förskola, 2021-10-26. 

5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Tillsynsrapport 

Stenhuggarens förskola, 2021-10-26. 

6. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij 

förskola, 2021-10-15. 

7. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport 

Bysjöstrandköket, 2021-09-23. 

8. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

Ockelbo simhall, 2021-09-21. 

9. Skolinspektionen – Avslår ansökan som huvudman för gymnasieskola 

avseende den nationella barn- fritidsprogrammet med inriktningen 

pedagogiskt och social arbete vid Praktiska Gymnasiet Falun i Falu 

kommun, 2021-09-24. 

10. Skolinspektionen – Godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning för idrotten bandy vid gymnasieskolan Hagströms 

gymnasiet Falun i Falu kommun, 2021-09-14. 

11. Skolinspektionen – Godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning för idrotten triathlon vid gymnasieskolan Hagströmska 

gymnasiet Falun i Falu kommun, 2021-09-14.  

12. Skolinspektionen – Godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning för idrotten alpint vid gymnasieskolan Hagströmska 

gymnasiet Falun i Falu kommun, 2021-09-14.         
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UKN sammanträdesdagar 2022 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdagar för år 2022 ska fastställas.      

Förslag till sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden enligt 

följande: 

 

                             Beredning              Sammanträde 

Januari 24 

Februari 28   9 

Mars    16 

April   4 20 

Maj 16 

Juni    1 

Juli  

Augusti    

September   5 21 

Oktober 24  

November 14   9, 30 

December     

   

                      Måndag kl 10.00                   
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Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade 

Förslag till beslut 

Disponibla medel sparas för utdelning kommande år.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning ur Anders 

Hanssons fond för hörsel- och talskadade.  

 

Medel att fördela: 199:- kronor. 

                         

                          

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 
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Ekonomisk uppföljning oktober 2021 

Förslag till beslut 

Godkänner ekonomisk uppföljning oktober 2021.               

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av ekonomisk uppföljning oktober 2021.                         

 

                          

 

 

 

 



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

Oktober Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Oktober Oktober Oktober

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 315 262 53

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 545 -150 1 163 1 324 -162

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 2 805 2 712 93

SIMHALL 4 015 4 015 0 3 346 3 164 182

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 2 487 2 716 -229

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 184 77 107

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 3 122 3 052 70

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 2 637 2 552 85

FÖRSKOLA 38 099 37 799 300 31 749 31 199 550

FRITIDSHEM 3 138 2 938 200 2 615 2 235 380

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 2 002 650 2 210 1 482 728

GRUNDSKOLA 57 876 57 076 800 48 230 45 857 2 373

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 10 352 9 975 377

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 1 792 1 934 -142

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 852 898 -46

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -110 110

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 628 134 828 1 800 113 857 109 329 4 528

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 20 116 22 695 -2 579

Summa UKN totalt 160 767 161 567 -800 133 973 132 024 1 949

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-10-31 visar att nämnden har ett överkott 

om 1 949 tkr efter 10 månaders verksamhet. Årsprognosen är - 800 tkr.

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

ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott per oktober, även extra bidrag till förening har delats ut till följd av pandemin. 

Prognos -150 tkr.    

Förskola: Adminsitration förväntas gå med överskott pga minskade kostnader. Förseningar av leverans pga Coronapandemin. 

Även mindre personalkostnader än budgeterat. Interkommunal förskola förväntas gå med överskott pga färre barn än 

budgeterat. Pedagogisk omsorg förväntas hålla budget eftersom grundskolan bekostar fritids. Övrig verksamheter håller budget.

Fritidshem har mindre kostnader än budget. Fritidshem interkommunal och fristående fritidshem har haft färre elever än 

budgeterat. Prognos  +200 tkr.

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat. Prognos +650 tkr.

Grundskolan: Personalkostnader mot statsbidrag ger budgetöverskott +1 500 tkr, utifrån givna antaganden om sjukfrånvaro pga 

covid-19. Övriga verksamhetskostnader ökar mot budget. Prognos +1 200 tkr.    

Grundskola interkommunal och grundskola fristående: Fler elever än budgeterat. Interkommunal skola prognos-100 tkr. 

Fristående skola prognos -600 tkr. 

Vuxenutbildningen har mindre personalkostnader än budgeterat. Prognos 0.

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Prognos -2 600 tkr.

Förändringen av semesterlöneskuld redovisades tidigare endast per årsbokslutet. Uppföljning av förändringen sker nu månadsvis 

och större avvikelser har ej noterats. 
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UKN Investeringsbudget 2021 

Förslag till beslut 

Kvarstående investeringsmedel beslutas att använda till skolkontorets 

uppdatering av möbler.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut UKN §15/2021 så kvarstod 221 000 i investeringsmedel 

Då det länge har funnits ett stort behov att uppdatera skolkontorets 

möblemang har vi för avsikt att använda dessa medel till detta.                

                          

 

Ola Johanson 

Förvaltningschef 

  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelning 
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Kommunala kulturplanen 

Förslag till beslut 

1. Uppdrar till förvaltningen att revidera/uppdatera kommunens kulturplan 

under våren 2022.  

2. Redovisas på UKN juni 2022.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kulturplan är i behov av revidering/uppdatering.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden §50/2020.                          

 

 

Ola Johanson 

Förvaltningschef  
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KS/KF 
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Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2022-
2024 

Förslag till beslut 

Biblioteksplanen förlängs med den nuvarande planen att gälla över 2022                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteksplan för Gävleborg är under omarbetning och kommer publiceras 

2022, kommunens plan bör vara förenlig med den som råder i regionen                         

                          

 

Ola Johanson 

Förvaltningschef  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 
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Rapporter/Övriga frågor 

                       

1. Elevrådet Perslundaskolan deltar, kl 09.00 

2. Kränkande behandling. 

3. Covid19 

4. Samverkansavtal Teknikcollege Gästrikland. 

5. Skolinspektionen – Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens 

arbete för rättvisande och likvärdig betygssättning vid Perslundaskolan i 

Ockelbo kommun. 

6. Begäran om uppföljning av trygghetsarbete i grundskolan. 

7. Begäran om uppföljning av Naturvårdsplan 2016-2020. 

8. Vegetariska rätter.                                                                                        

 

                          

  

 































 
  
Hur kommer det sig att Trygghetsplanen inte blivit uppdaterad sedan läsåret 19/20?  

Den är uppdaterad och finns Trygghetsplan 2021, fastställd 20210311 dock har vi haft problem med 
att publicera den. 

 

Hur ser det systematiska arbetet med uppdatering, utvärdering och förankring av Trygghetsplanen 
ut?  

 
 

• Hur säkerställer vi att målet i trygghetsplanen om att all personal på skolan är förankrade i ett 
aktivt arbete mot kränkande behandlingar uppfylls? 

Enligt gängse rutiner och de former som finns överenskommet med de fackliga organisationerna. 
Samverkansavtal som innefattar medarbetarsamtal, uppdragsdialog, APT och lönesamtal.  

 

• Vilka åtgärder har tagits fram utifrån analysen av den senaste trygghetsenkäten? (genomfördes HT 
2020. Se nedan).  

Enligt ovan så arbetar vi systematiskt med trygghetsarbetet och enkätsvar ska hanteras varsamt då 
procentsiffror med så få elever är känsligt. Fråga 4 är förhållandevis goda siffror men vi strävar mot 
att ständigt förbättra dem. Fråga 5 så finns det en parameter att väga in, det är inte alltid lämpligt 
att vuxna pratar med elever inför andra elever vilket kan få till följd att de upplever att de inte säger 
till. Finns ärenden då vi vuxen hanterar detta helt utan andra elevers medvetenhet, tas vi andra 
tillfällen och med den elevens vårdnadshavare. 

 

• Hur kan vi i Ockelbo kommun formulera ett nolltoleransmål i skolan mot rasistiska, sexistiska och 
andra kränkande kommentarer?  

Står nämnden fritt att formulera nämndens mål utifrån det politiska uppdraget 

 
• Hur ser arbetet ut med att nå målbilden ”Hela-skolan-ansatsen” som Ola nämnt?  
Vilka beslut kan vi i nämnden ta för att nå dit?  
All personal ska vara aktiva i detta arbete och den systematik som vi fortfarande håller på att bygga 
upp tar tid men vi går hela tiden framåt. Vi kommer fortsätta enligt denna systematik och arbetet 
med tryggheten är central på alla våra enheter.  
 
 
 
 
  

 

 

 



4. Vuxna på skolan behandlar mig väl och bryr 

sig om mig:  
Mellanstadiet Högstadiet  
Alltid 60,26 % Alltid 58,78%  
Nästan alltid 31,13% Nästan alltid 32,82 %  
Ibland 5,30 % Ibland 6,11 %  
Aldrig 3,31% Aldrig 1,53 %  

5. Vuxna på skolan säger till när någon 

behandlas dåligt.  
Mellanstadiet Högstadiet  
Alltid 40,40% Alltid 22,90%  
Nästan alltid 41,06 % Nästan alltid 41,22%  
Ibland 13,25% Ibland 29,09%  
Aldrig 3,97% Aldrig  
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Uppföljning Naturvårdsplan 

 

 

Svar på fråga till nämnden: 

 Åtgärd nr 42. Kommunens skolor och förskolor ska fortsätta utveckla 

utomhuspedagogik.  

Det är en mycket vagt formulerad åtgärd men här har vi i UKN ett ansvar att driva ett 

aktivt arbete med att se till att en utveckling sker. Hur ser planen för utveckling av 

utomhuspedagogik i kommunen ut? Hur kan vi i UKN säkerställa att alla barn i 

kommunen får ta del av en aktiv utomhuspedagogik och alla dess fördelar? 

 

Åtgärd nr 43 Ta fram plan om lärande för hållbar utveckling på samtliga kommunala 

skolor och påbörja genomförandet av denna.  

Hur ser den planen ut? Var finns den att läsa och hur har den förankrats i 

skolverksamheten? 

Svar nedan: 

Förskolans styrdokument och uppdrag  

Utbildningen och undervisningen i förskolan styrs av Skollagen (2010:800), Läroplan 

för förskolan Lpfö 18 (Curriculum for the Preschool Lpfö 18) och Allmänna råd för 

förskolan. I läroplanen för förskolan finns inrikning och målområden som kopplas till 

hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Genom att följa förskolans 

styrdokument ingår både vistelse och undervisning utomhus samt arbete med hållbar 

utveckling. Ett av förskolans prioriterade mål för kommunens samtliga förskolor är 

kopplat till hållbar utveckling. Samtliga förskolor har i regel daglig utevistelse minst 1 

gång om dagen, oftast 2 och med inslag av vistelse i naturmiljöer utanför förskolans 

gård. 

 

Förskolans prioriterade mål läsåret 2021/2022:  

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och 

intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  
 

 



Hej Ola 
Denna fråga har varit uppe förut, se nedan.  
Vi gör detta i förskola och grundskola, inte i äldreomsorgen. Och som sagt tror jag att detta var något 
man bestämde i kostenheten med förvaltningschefens godkännande mot bakgrund av 
Livsmedelsverkets rekommendationer att minska köttkonsumtionen och den dåvarande trenden. Det 
verkar ganska vanligt i kommunala skolor https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vegotrenden-vaxer-i-
skolan-vegetariskt-vid-fyra-av-fem-luncher. På livsmedelsverkets blogg finns en undersökning hur 
vanligt det är med vegetarisk mat i skola, och jag gillar detta citat ” Råden anger också att om 
köttmängden minskas kan budgeten räcka till kött som är producerat på ett mer hållbart sätt, till 
exempel ekologiskt eller naturbeteskött.” http://maltidsbloggen.se/2019/10/vardags-vego-pa-
manga-skolor/ 
 
Med vänlig hälsning 
 
Per Ahlbom 
Kostchef, Simhallschef 

 

 

816 80 OCKELBO 
Telefon: 0297-55361 
Mobil: 070-1604130 
E-post: per.ahlbom@ockelbo.se 
Välkommen till: www.ockelbo.se 
 

 
Från: Ahlbom, Per  
Skickat: den 20 mars 2019 17:15 
Till: Johansson, Ola <ola.johansson@ockelbo.se> 
Ämne: SV: Vegetariskt på torsdag? 
 
Hej Ola 
Vi har som ambition att servera två vegetariska alternativ en dag i veckan. Vilken veckodag det blir 
varierar. Beslutet togs av en av mina företrädare, Katharina Lindström, och antar jag i samråd med 
din företrädare Lotta Wennlund. Jag hittar inget nämndsprotokoll eller annat formellt beslut på detta 
när jag letat tidigare. Jag gissar att beslutet togs 2014 eller 2015 i efter att vi fått klubbat en ny 
kostpolicy. Bakgrunden till beslutet är att vi i policyn skall följa livsmedelsverkets rekommendationer 
för barn och unga, där det bland annat rekommenderas att minska intaget av animaliska livsmedel 
och istället öka andelen från växtriket. Vid den här tiden var det också populärt i både offentliga och 
privata måltider att hoppa över köttet ibland, uttrycket ”meatfree Monday” användes tex flitigt. Vi 
har valt att i huvudsak servera lakto-ovo-.vegetarisk mat, dvs som innehåller mejeri och/eller ägg. 
Detta säkerställer att vi har tillräckligt med högvärdiga proteiner i varje servering. Man kan även 
stödja sig på Skollagen och Läroplanen. 
 
Det är det viktigaste styrdokumentet vi har jämte livsmedelslagen. Bifogar exempel på en skrift från 
Livsmedelsverket som är en enkel manual till bättre mat i skola. 
 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-
skolan.pdf 
 
Med vänlig hälsning 
 
Per Ahlbom 
Kostchef, tf. Simhallschef 
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