
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-24 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet / TEAMS 

Tid: onsdag 1 december 2021 kl. 08:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordningen 
 

  

2.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

  

3.  Redovisning av meddelanden 
 

  

4.  Stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelser 
 

Ola Johansson  

5.  Utvecklingsstipendium 2022 
 

Ola Johansson  

6.  Grundskolans läsårstider 2022-2023 
 

Ola Johansson  

7.  Arbetsår 2022/2023, lärare med ferieanställning inom 
grundskolan  
 

Ola Johansson  

8.  Arbetsår 2022-2023, personal med uppehållstjänst  
 

Ola Johansson  

9.  Återremiss Investeringsbudget 2021 
 

Ola Johansson  

10.  Förvaltningsbudget 2022 
 

Ola Johansson  

11.  Interkommunala ersättningar och bidrag till huvudmän för 
förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem år 2022. 
 
 

Ola Johansson  



Ockelbo kommun 

Datum 

2021-11-24 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

12.  Rapporter/Övriga frågor   
-  Kränkande behandling. 
-  Covid19 
-  Tillgång till mensskydd. 
-  Grankning – Dataskyddsarbete 2021 
-  Följfrågor kring trygghetsarbetet. 
-  Steg 2 – Elevrådets besök. 
-  Möjligheternas hus. 
 

  Ola Johansson  

 
Staffan Nordqvist 
ordförande 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-15 
Referens 

UKN 2021/00190  
 

  

 

  

 

Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs. 

                       

                         

                          



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 

2021-11-15 
Referens 

UKN 2021/00191  
 

  

 

  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                       

 

1. UKsam protokoll 2021-11-23.                         

 

                          



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 

2021-11-22 
Referens 

UKN 2021/00192  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Inga inkomna meddelanden att redovisa.                       
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 UKN 

 

Stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelser 

Förslag till beslut 

Utdelning ur F A Enströms och H Krooks stiftelse sker till dom ungdomar 

som socialförvaltningen föreslagit.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning av stipendier ur 

F A Enströms och H Krooks stiftelse. 

Att utdela: 17 392:- kronor.                         

 

                          

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialförvaltningen 

Ekonomi 
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Utvecklingsstipendium 2022 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden har att fatta beslut om utdelning av 

utvecklingsstipendiet. Nämnden instiftade stipendiet, § 47/2006, för  

att stimulera till utvecklingsinsatser inom, förskola, skolbarnomsorg 

och grundskola. Stipendiesumman höjdes, 2020, från 10 000:- kronor till 

50 000:- kronor. Redovisning av stipendiet sker till nämnden. 
                 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Perslundaskolan, Anna Engblom.                          

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 

Perslundaskolan, Anna Engblom 



Ansökan till utvecklingsstipendium 2022 

Ansöker om stipendiet för att utveckla värdegrundsarbetet på Perslundaskolan. Jag 

har ett försteläraruppdrag som omfattar Läroplanens kapitel 1 och 2, som handlar 

om värdegrund, demokrati, normer och värden. Värdegrundsarbete är bland det 

värdefullaste man kan jobba med i en skola för att få en trygg arbetsmiljö för 

främst eleverna men också för personalen. En trygg arbetsmiljö skapar goda 

förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Jag avser att med pengarna initiera ett projekt tillsammans med Fredens Hus 

(https://www.fredenshus.se/) för att arbeta grundligt med värdegrundsfrågor på 

både mellanstadiet och högstadiet. Tillsammans med föreningen arbetar vi fram en 

planering för ett projekt som sträcker sig över 2,5 år där det ingår handfasta 

övningar där vi både får stöd på plats av pedagoger och som vi på skolan kan arbeta 

med själva i våra klasser. Värdegrunden måste konkretiseras och tydliggöras för 

eleverna samt utgå från det de möter i vardagen.  

Vi har på Perslunda ett mycket aktivt elevråd som med fördel kan involveras i 

värdegrunds- och trygghetsarbete, och de kommer också att vara en naturlig del i 

projektet. 

Jag avser även att tillsammans med en kollega starta ett läsprojekt med inriktning 

på litteratur som ger ökad medvetenhet om vad värdegrund kan innebära och 

komma till uttryck för eleverna. Läsprojektet kan med fördel bli en del av det 

större projektet med Fredens Hus, för att bli en naturlig del av undervisningen. 

Min ambition är att alla kollegor på Perslundaskolan ska involveras i 

värdegrundsarbetet på ett eller annat sätt, som mentorer, svensk-lärare eller 

trygga vuxna. Elevhälsan är en självklar del. 

För detta projekt söker jag om hela beloppet av stipendiet, att användas till 

exempelvis material, personalomkostnader och klassuppsättningar av böcker. Jag 

återkopplar resultat kontinuerligt på det sätt nämnden önskar. 

Anna Engblom 

Legitimerad grundskollärare sv/so 

Perslundaskolan Ockelbo 

anna.1.engblom@ockelbo.se 

https://www.fredenshus.se/
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Grundskolans läsårstider 2022-2023 

Förslag till beslut 

Faställer grundskolan läsårstider för 2022-2023 enlig nedan: 

 

Höstterminen 2022:  Vårterminen 2023: 

Tis 23 aug – tor 21 dec  Mån 9 jan – tor 15 juni 

 

Lov- och studiedagar  Lov- och studiedagar 

Må 31 okt – fre 4 nov, v 44 Mån 27 febr – fre 3 mars, v 9  (Sportlov) 

   Tis 11 april – fre 14 april, v 15  (Påsklov) 

    Fre 27 maj  

   Mån 5 juni      

 

Rektor beslutar lokalt om 4 rörliga studiedagar under läsåret.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fastställa grundskolans läsårstider för läsår 2022-2023.    
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Arbetsår 2022/2023, lärare med ferieanställning inom 
grundskolan  

Förslag till beslut 

Beslutar enligt nedan: 

 

Höstterminen 2022 Tis 16 aug – tor 22 dec       91 A-dagar  

 

Vårterminen 2023   Mån 9 jan – tor 22 juni     103 A-dagar 

        194 A-dagar                    

 

Tjänstgöringsfria dagar grundskolan: 

Höstterminen 2022 Tor 3 nov – fre 4 nov      Höstlov 

Vårterminen 2023 Mån 27 febr – fre 3 mars     Sportlov 

   Mån 11 april – tor 14 april     Påsklov 

  Fre 19 maj                              Klämdag  

  Mån 5 juni      Klämdag               

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden har att fastställa arbetsår 2022-2023 för 

lärare med ferieanställning inom grundskolan.                           
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Arbetsår 2022-2023, personal med uppehållstjänst  

Förslag till beslut 

Beslutare enligt nedan: 

 

Höstterminen 2022 mån 22 augusti – tor 22 december 123 kalenderdagar 

Vårterminen 2023 mån 9 januari – fre 16 juni            159 kalenderdagar         

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fatta beslut om arbetsår 2022-2023 för elevassistent med 

uppehållstjänst.                          

                          

 

  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektor/Bitr rektor 
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Återremiss - Investeringsbudget 2021 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kvarstående investeringsbudget på 221 000:- kronor lyftes på nämnden i 

november. Behovet av uppdatering av möblemanget på skolkontoret var 

föreslaget.  

 

Nämnden beslutade om återremiss där förvaltningen fick i uppdrag att 

specificera inköp och kostnader.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden § 70/2021. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 15/2021 

                           

Ola Johansson 

Utbildnings- och kulturchef  

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 
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Förvaltningsbudget 2022 

Förslag till beslut 

1. Antar förvaltningsbudget 2022.  

2. Redovisning av investeringsbudget 2022 redovisas på nämnden i februari.        

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska, utifrån tilldelad ram fastställa 

förvaltningsbudget för år 2022.         

Beslutsunderlag 

Förslag förvaltningsbudget 2022.                          

 

  

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetscheferna 



FÖRVALTNINGSBUDGET
2022

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader Netto 2022

Totalt -29 578 194 749 165 171

Netto per verksamhet

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 392 392

42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 2 930 2 930

43 KULTURSKOLA -150 3 674 3 524

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN -2 962 8 770 5 808

45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 225 225

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET -10 3 820 3 810

60 FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097

61 FÖRSKOLA -4 030 42 943 38 913

62 FRITIDSHEM -950 4 078 3 128

63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 3 623 3 623

64 GRUNDSKOLA -370 57 627 57 257

65 GYMNASIESKOLA -700 27 539 26 839

66 VUXENUTBILDNING -1 475 14 108 12 633

67 GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 2 000

69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB -6 730 7 722 992

97 KOSTVERKSAMHET -12 201 12 201 0



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader Netto 2022

Totalt -29 595 194 766 165 171

30000 UTB- & KULTURCHEF

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

10300 UTB- OCH KULTURNÄMND 392 392

65000 ADM GYMNASIESKOLA 836 836

65500 GYMNASIESKOLA -700 26 703 26 003

67100 GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 2 000

69000 GEMENSAMMA KOSTNADER 992 992

69300 ADMINISTRATION - UKN -6 730 6 730 0

Summa -7 430 37 653 30 223

31100 BIBLIOTEKSCHEF

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

45100 ALLMÄN KULTUR 35 35

46100 HUVUDBIBLIOTEK -10 3 820 3 810

Summa -10 3 855 3 845

31200 KULTURSKOLECHEF

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

43100 KULTURSKOLAN -150 2 964 2 814

43501 KULTURSTATION -FRITIDSGÅRDSVHT 710 710

45100 ALLMÄN KULTUR 190 190

Summa -150 3 864 3 714

31400 FRITIDSINTENDENT

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

42510 BIDRAG 2 930 2 930

44510 IDROTTSANLÄGGNINGAR -2 477 4 430 1 953

Summa -2 477 7 360 4 883

31900 SIMHALLSCHEF

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

44310 SIMHALL -485 4 340 3 855

Summa -485 4 340 3 855



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

32500 REKTOR GRUNDSKOLA

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

60100 FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097

60105 F-KLASS INTERKOMMUNAL 0

62100 FRITIDSHEM -950 3 903 2 953

62105 FRITIDSHEM INTERKOMMUNAL 140 140

62106 FRITIDSHEM FRISTÅENDE 35 35

63100 GRUNDSÄRSKOLA 3 623 3 623

64010 ADM GRUNDSKOLA 3 841 3 841

64211 ELEVHÄLSA GRUNDSKOLA 2 712 2 712

64212 INDIVIDUELL RESURS -200 444 244

64270 SYV-VERKSAMHET 702 702

64500 GRUNDSKOLA 47 713 47 713

64550 GRUNDSKOLA INTERKOMMUNAL -50 765 715

64551 GRUNDSKOLA FRISTÅENDE -120 1 450 1 330

Summa -1 320 68 425 67 105

32620 REKTOR FÖRSKOLA

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

61100 ADM FÖRSKOLA 3 568 3 568

61211 ELEVHÄLSA FÖRSKOLA 656 656

61220 FÖRSKOLA -3 775 34 840 31 065

61225 FÖRSKOLA INTERKOMMUNAL 250 250

61226 FÖRSKOLA FRISTÅENDE -120 2 300 2 180

62140 SÄRSKILT STÖD 628 628

61400 ÖPPEN FÖRSKOLA -135 701 566

Summa -4 030 42 943 38 913



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

32700 REKTOR VUXENUTBILDNING

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

66000 ADM VUXENUTB 3 850 3 850

66100 SVENSKA F INVANDRARE SFI 4 091 4 091

66200 GEMENSAMMA KOST/INT VUXENUTBIL 0

66230 RÅDGIVNING SYV 995 995

66510 GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN 1 592 1 592

66610 GYMNASIAL UNDERVISNING -200 1 617 1 417

66620 YRKESUTBILDNING -1 275 1 572 297

66670 LÄRCENTRUM 391 391

Summa -1 475 14 108 12 633

33100 KOSTCHEF

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

97100 TILLAGNING O SERVERING -12 218 12 218 0

Summa -12 218 12 218 0



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Investeringsbudget 2022

Netto 2022

Totalt 720

UTB- & KULTURCHEF

Text Netto 2022

INVENTARIER UKN 720

Summa 720



UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Personal 2022

Antal 2022 Antal 2021

Totalt 165,20 164,25

30000 UTB- & KULTURCHEF

65000 ADM GYMNASIESKOLAN 1,50 1,00

69300 ADMINISTRATION - UKN 7,60 7,60

31100 BIBLIOTEKSCHEF

46100 HUVUDBIBLIOTEK 2,80 2,80

31200 KULTURSKOLECHEF

43100 KULTURSKOLA 3,40 3,40

31400 FRITIDSINTENDENT 0,00 0,00

31900 SIMHALLSCHEF

44310 SIMHALL 4,00 3,00

32500 REKTOR GRUNDSKOLA

60100 FÖRSKOLEKLASS 4,00 4,00

62100 FRITIDSHEM 6,00 6,00

63100 GRUNDSÄRSKOLA 2,00

64010 ADMINISTRATION 3,75 4,25

64211 ELEVHÄLSA 3,50 5,50

64212 INDIVIDUELL RESURS 1,00 1,00

64270 SYV-VERKSAMHET 1,00 0,80

64500 GRUNDSKOLA 41,00 41,75

32620 REKTOR FÖRSKOLA

61100 ADMINISTRATION 2,50 2,50

61211 ELEVHÄLSA 1,00 1,00

61220 FÖRSKOLA 49,00 49,00

64212 SÄRSKILT STÖD 1,50 1,50

61400 ÖPPEN FÖRSKOLA 0,80 0,80

32700 REKTOR VUXENUTBILDNING

66000 ADMINISTRATION 1,00 1,00

66100 SVENSKA F INVANDRARE SFI 7,00 5,80

66230 RÅDGIVNING SYV 1,50 1,50

66510 GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING 2,50 4,00

66610 GYMNASIAL UNDERVISNING 2,50 2,00

66620 YRKESUTBILDNING 2,00 2,00

66670 LÄRCENTRUM 0,75 0,75

33100 KOSTCHEF

97100 TILLAGNING O SERVERING 11,60 11,30



BESLUTSATTESTANTER 2022

Ansvar Verksamhet Attestant Ersättare

3* Ola Johansson Johanna Sandelin Eriksson

Eva Alneberg

30000 10300 Anette Stensson Ola Johansson

31100 Lars Persson Ola Johansson

31200 Patrik Fliesberg Ola Johansson

31400 Håkan Alkberg Ola Johansson

31900 Per Ahlbom Ola Johansson

32500 Marianne Axlund Anna Höglund

Sofia Göthe

Ola Johansson

32620 Malin Larsson Ida Bergqvist

Monica Eliasson

Ola Johansson

32700 Ola Åberg Ola Johansson

33100 Per Ahlbom Ola Johansson

Beloppsgräns: Faktura belopp överstigande 150 000 kr ska attesteras av förvaltningschef (UKN 2009-03-25, §26).

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget
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Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående 
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem 2022 

Förslag till beslut 

Fastställs enligt liggande förslag.               

 

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunala ersättningar och bidrag till huvudmän för förskola, 

förskoleklass, grundskola och fritidshem ska fastställas för år 2022.    

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-11-23                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Berörda huvudmän 

 



 

Ockelbo Kommun, 816 80  Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående 
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem 2022 

I texten används genomgående begreppen elev och skola, vilket avser även barn i 
förskolan. 

Elevpengen; belopp för interkommunal ersättning och bidrag 

Elevpengen gäller för elever som är folkbokförda i Ockelbo kommun vid 
avläsningstillfället och tillämpas för såväl kommunal som fristående verksamhet.  

Bidrag/ersättning beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten.  

Beloppen till fristående huvudmän och kommunala huvudmän skiljer sig åt.  
Anledningen är att de fristående förskolorna/skolorna får ett momstillägg på sex 
procent. För fristående förskolor och fritidshem sker ett avdrag för föräldraavgifter 
då de fristående huvudmännen själva tar in dessa från föräldrarna. I övrigt är barn- 
och elevpengen densamma oavsett huvudman.  

Ersättning för lokalkostnader motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader 
år 2022 per elev i motsvarande skolform. 

I grundbeloppet till förskoleklass och grundskola ska, enligt Skollagen (2010:800) 
kap 9 §§ 19-21 respektive kap 10 §§ 37-39, ingå ersättning för:  

1. undervisning 
2. lärverktyg 
3. elevhälsa 
4. måltider 
5. administration 
6. mervärdesskatt 
7. lokalkostnader 

 
I grundbeloppet till förskola och fritidshem ska, enligt Skollagen (2010:800)  
kap 8 §§ 21-24 respektive kap 14 §§ 15-17, ingå ersättning för:  

1. omsorg och pedagogisk verksamhet 
2. pedagogiskt material och utrustning 
3. måltider 
4. administration  
5. mervärdesskatt  
6. lokalkostnader 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sin egen förskola, förskoleklass, grundskola respektive 
fritidshem. 



 

2 
 

Socioekonomisk viktning 

Av skollagen (2 kap 8a §) framgår att ”kommuner ska fördela resurser till utbildning 
inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.  

Syftet med den socioekonomiska viktningen är att anpassa resursfördelningen till 
elevernas olika behov med målsättningen att alla elever ska ges förutsättningar att 
uppnå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. Medel avseende 
socioekonomisk viktning fördelas till alla skolor, oberoende av huvudman. 

Alla enheter som har nyanlända barn eller elev (de senaste fyra åren) får en extra 
ersättning på 20 000 kr per barn/elev. Ersättningen baseras på uppgifter från SCB.  

20 % av elevpengen (innan administrations- och momspåslag) omfördelas utifrån 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. För varje enhet finns ett index framräknat 
rörande föräldrarnas utbildningsbakgrund. Ju högre utbildning föräldrarna har, 
desto lägre ersättning får enheten. Om en enhet har samma index som kommunen 
som helhet så får enheten också samma ersättning som den tidigare avstod till 
omfördelningen. 

Underlaget för viktningsvariablerna är inhämtade från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) hösten 2021 och baseras på inskrivna elever. 
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Föräldrarnas utbildningsbakgrund varierar på följande sätt för de olika enheterna: 

Förskoleklass och grundskola 

Enheter 
Föräldrars 

utbildningsnivå 
Omvänt index 

Gäveränge 
Förskoleklass 

1,87 109,69 

Åbyggeby 
Förskoleklass 

2,15 99,30 

Interkommunal 
Förskoleklass 

2,01 101,87 

Fristående 
Förskoleklass 

2,01 101,87 

Gäveränge 1-3 1,96 104,43 

Åbyggeby 1-3 2,26 90,77 

Interkommunal 1-3 1,83 111,69 

Fristående 1-3 2,02 101,36 

Perslunda 4-6 2,06 99,56 

Interkommunal 4-6 1,50 136,50 

Fristående 4-6 2,58 79,26 

Perslunda 7-9 2,04 100,19 

Interkommunal 7-9 1,75 117,00 

Fristående 7-9 2,44 83,76 

   

Medel  2,05  

Index  100,00  
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Förskola 

Enheter 
Föräldrars 

utbildningsnivå 
Omvänt index 

Stenhuggaren 1-3 1,80 112,65 

Wij 1-3  2,02 100,82 

Byar 1-3  2,00 101,66 

Fristående 1-3  1,85 109,91 

Interkommunal 1-3 2,00 101,66 

Stenhuggaren 4-5 1,89 107,36 

Wij 4-5 2,11 96,53 

Byar 4-5 2,04 99,88 

Fristående 4-5 2,63 77,46 

Interkommunal 4-5 2,00 101,66 

   

Medel  2,03  

Index 100,00  

 

Fritidshem 

Budget för fritidshemmen har inte viktats utifrån socioekonomiska faktorer. 
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Utanför elevpengen 

Kostnader för försäkringar för barn och elever har lagts utanför elevpengen då 
kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn/elever som är folkbokförda i 
Ockelbo kommun.  

Bidrag/tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 

Bidrag/tilläggsbelopp som avser särskilt stöd eller modersmålsundervisning söks 
separat. Beloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov. 

Månadsvis avräkning och utbetalning 

Ockelbo kommun tillämpar månadsvis avläsning av elevantalet med datum den 
15:e varje månad. Undantag görs för juni där bidrag/ersättning baseras på maj 
månads elevantal, samt för juli och augusti som baseras på september månads 
preliminära elevantal. Eventuell rättning/justering görs i slutet av terminen på 
avvikande elevuppgifter.  

Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning 

För att varje skola ska erhålla rätt ersättning måste Ockelbo kommun få kännedom 
om vilka elever, folkbokförda i Ockelbo, som går i respektive skola. 
Elevförändringar behöver lämnas in omgående till utbildnings- och 
kulturförvaltningen. Elevförteckning ska enbart innehålla elever som är 
folkbokförda i Ockelbo kommun.  

Adress: Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen, 816 80 Ockelbo. 
E-post: utbildningochkultur@ockelbo.se 

Överklagande 

Enligt 28 kap 5 § Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om bidrag 
till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens elevpeng och 
ersättningsnivåer 2022 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i 
Falun och besvära er över beslutet. Skrivelsen med överklagan ska skickas 
eller lämnas till Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo kommun.  
I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni 
begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. Om 
överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar Utbildnings- och 
kulturnämnden ert överklagande vidare till förvaltningsrätten i Falun.  

Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och kulturnämnden i 
Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta beslut.  

 

mailto:utbildningochkultur@ockelbo.se
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Elevpeng 2022 
 
   

Fristående enheter Kommunala enheter 

Förskola 1-3 år* 141 956  135 832 

Förskola 4-5 år** 132 651  136 088 

 
Förskoleklass 68 870  67 577 

 

Grundskola åk 1-3 77 517  76 608 

Grundskola åk 4-6 101 519   109 566 

Grundskola åk 7-9 98 111  100 686 
 

Fritidshem  33 176  32 480 
 

* Förskola 1-3 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 3 år. 

** Förskola 4-5 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 6 år. 
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Fristående 
enheter 

   
 

 

 
2022 
helår 

Varav 
Lokaler 

Varav 3% 
admin 

Avdrag för 
föräldra-
avgifter 

Varav 
6% 

moms 
Förskola 1-3år 141 956 27 644 4 084 6 679 8 413 

Förskola 4-5år 132 651    28 018 3 828 6 679 7 887 

Förskoleklass 68 870 12 386  1 892  3 898 

Grundskola åk 1-3 77 517 11 035 2 130  4 388 

Grundskola åk 4-6 101 519 25 400 2 789  5 746 

Grundskola åk 7-9  98 111 22 281 2 696  5 553 

Fritidshem 33 176  11 619  1 057 5 278 2 177 

Kommunala 
enheter 

   
 

 
2022 
 helår 

Varav 
Lokaler 

Varav  
admin 

Avdrag för 
föräldra-
avgifter 

Förskola 1-3år 135 832 27 644 8 573 6 679 

Förskola 4-5år 136 088 28 018 8 683 6 679 

Förskoleklass 67 577 12 386 4 497  

Grundskola åk 1-3 76 608 11 035 4 147  

Grundskola åk 4-6 109 566 25 400 5 477  

Grundskola åk 7-9  100 686 22 281 4 650  

Fritidshem 32 480 11 619 2 537 5 278 
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Kommunstyrelsen, 

Socialnämnden, och 

Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo 

kommun 

Granskning av dataskyddsarbete 2021 

Dataskyddsombudet har 2021 genomfört en granskning av Ockelbo kommuns 
dataskyddsarbete. En uppföljning av två års tidigare granskningar under 2020 
respektive 2019 har även genomförts.  

Ockelbo kommun har granskats genom intervju av dataskyddssamordnare. 

Granskningen 2021 har fokuserat på två olika huvudområden: personuppgifts-
ansvarigas information om personuppgiftsbehandlingar till de anställda samt 
genomförda konsekvensbedömningar. Detta har skett som en del av data-
skyddsombudets övervakande arbete 2021. Granskningen har genomförts hos 
flertalet personuppgiftsansvariga organisationer inom dataskyddsenhetens ar-
betsområde.  

Det övervakande arbetet under 2020 involverade granskning av personupp-
giftsansvarigas systematiska arbete med personuppgiftsincidenter och person-
uppgiftsansvarigs dokumentation av personuppgiftsbehandlingar, s.k. registe-
gisterförteckning. Dataskyddsombudet har under 2021 genomfört en uppfölj-
ning om personuppgiftsansvariga har genomfört nödvändiga åtgärder i enlig-
het med tidigare rekommendationer från dataskyddsombudet. 

 

Uppföljning av registerförteckning 

Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga föra 
ett register över sina personuppgiftsbehandlingar som utförts under dess an-
svar. 

Dataskyddsombudets bedömning 

Vid granskningen 2019 saknade personuppgiftsansvariga en komplett register-
förteckning, rekommendationen var att komplettera förteckningen samt att 
odokumenterade personuppgiftsbehandlingar registrerades i förteckningen. 
Vid granskningen 2020 lämnades rekommendationerna att fortsätta arbeta 
systematiskt och processbaserat med förteckning. Det finns personuppgiftsbe-
handlingar i registerförteckningen som bär samma namn som verksamhetssy-
stem. Ett verksamhetssystem ska inte likställas med en personuppgiftsbehand-
ling då det kan finnas flera olika personuppgiftsbehandlingar i systemet. För 
att säkerställa regelefterlevnad genom rätt dokumentering av rättslig grund el-
ler lagringstid behöver man dela upp personuppgiftsbehandlingar för tydligare 
dokumentation. 
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Ockelbo kommun uppdaterar enskilda personuppgiftsbehandlingar efter upp-
levt behov. Den rutinen fungerar när dataskyddssamordnare eller ansvariga 
för dokumentation av personuppgiftsbehandlingarna, är medvetna om att 
uppdateringar i registerförteckningen bör genomföras.  

För att registerförteckningen ska hållas aktuell och personuppgiftsansvarig ska 
kunna säkerställa regelefterlevnad bör översyn av registerförteckning ske kon-
tinuerligt, förslagsvis en gång per år där ansvarig ser över om något förändrats 
i personuppgiftsbehandlingen. 

Dataskyddsombudets rekommendation 

Inför en rutin för kontinuerlig översyn av registerförteckningen. 

Genomför en översyn av de system som framgår i registerförteckningen med 
syfte att dokumentera om de innehåller ytterligare behandlingar. 

 

Uppföljning personuppgiftsansvarigas systematiska arbete med 

personuppgiftsincidenter.  

Enligt artikel 33.1 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige 
vid en personuppgiftsincident utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, 
inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personupp-
giftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 
55, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndig-
heten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förse-
ningen. 

Enligt artikel 34.1 om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige 
utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsinciden-
ten. 

Dataskyddsombudets bedömning 

Vid granskning 2020 rekommenderade dataskyddsombudet genomförande av 
en allmän utbildning inom dataskydd för att öka medvetandegraden om dat-
skydd bland anställda och fastställande av en rutin för personuppgiftsinciden-
ter. 
En e-utbildning tillsammans med Visma är under framtagande där data-
skyddsombudet blivit delgiven information under processen. I nämndernas in-
ternkontroll har utbildning i dataskydd tagits upp. Vad som är av vikt är att i 
ett senare skede så får alla personer som hanterar personuppgifter oavsett roll 
möjlighet att genomföra utbildningen. 

Rutin för personuppgiftsincidenter finns på Ockelbo kommuns intranät. Ruti-
nen är riktad mot anställda hur de ska agera vid en personuppgiftsincident. 
Rutinen informerar om att vid en incident kan medarbetare kontakta data-
skyddssamordnare vid behov av stöd. De ansvarar därefter för dokumentation 
och eventuell anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och informat-
ion till registrerade. Rutin för personuppgiftsincidenter och information till 
medarbetare bör separeras för att mottagaranpassa informationen. 



 

Sid 3 (5)  

 
 

 
 

När en personuppgiftsincident sker bör flera kompetenser medverka för att 
mildra konsekvenserna av incidenten och att förhindra framtida incidenter. 
Dessa är vanligtvis verksamhetskompetens, IT-kompetens och dataskydds-
kompetens, där dataskyddsperspektivet huruvida framtida åtgärder bör vidtas, 
ska incidenten anmälas till tillsynsmyndigheten och dokumentation huvudsak-
ligen bör ledas av en kunnig medarbetare inom dataskydd. Det säkerställer att 
rätt bedömning sker då en verksamhetskompetent medarbetare kan exempel-
vis veta hur incidenten påverkar de registrerade men är isolerad i bedöm-
ningen och dokumentationen. 

Ockelbo kommun har en centraliserad dataskyddsorganisation som är organi-
serad under Kommunstyrelsen. Ansvar för dokumentation och anmälan bör le-
das av dataskyddssamordnare utifrån att bedömning av allvarlighetsgrad vid 
en incident kräver en högre dataskyddskompetens än vad en medarbetare som 
inte arbetar med dataskydd regelbundet har. Enhetligheten i dokumentation 
kan försämras och arbetet med ett systematiskt arbete med personuppgifter 
kan försvåras. Det innebär även en högre sannolikhet att en incident inom en 
verksamhet kan komma till nytta i dataskyddsarbetet för en annan verksamhet 
inom kommunen. 

Dataskyddsombudet ska alltid bli informerad för att kunna lämna råd och re-
kommendation på åtgärder och om IMY eller registrerade ska bli informerade 
om incidenten. Avslutningsvis ska dataskyddsombudet bli delgiven den slutgil-
tiga dokumentationen. 

Dataskyddsombudets rekommendation 

Fastställ en separat rutin för personuppgifterincidenter samt revidera och för-
tydliga roller i rutin för personuppgiftsincidenter.  

 

Personuppgiftsansvarigas information om personuppgiftsbehand-

lingar till anställda 

Enligt artikel 13 och 14 ska personuppgiftsansvarig informera registrerade om 
vilka personuppgifter organisationen behandlar om dem. Artikel 13 berör när 
information inhämtas direkt från den registrerade och artikel 14 när informat-
ion inhämtas från någon annan än den registrerade. 

Arbetsgivare behandlar anställdas personuppgifter för att fullfölja åtaganden 
utifrån arbetsrätten samt andra lagar och regler som styr verksamheten. 
Granskningen syfte är att säkerställa att arbetsgivaren är tydlig och transpa-
rent över hur de informerar personal om arbetsgivarens personuppgiftsbe-
handling. 

Dataskyddsombudets bedömning 

Personaladministration 
Vid anställning lämnar personuppgiftsansvarig information om personupp-
giftsbehandling som framgår av anställningsavtal, där genom anställning och 
arbete kommer den registrerades uppgifter behandlas i olika verksamhetssy-
stem och kan delas med personuppgiftsbiträden. Syftet/ändamålet är att 
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uppfylla lagstadgade krav och myndighetsutövning, samt att den rättsliga 
grunden är avtal. Utöver hänvisas personen till den kommunala hemsidan där 
det framgår generell information till den registrerade. 

En arbetsgivare genomför många olika typer av personuppgiftsbehandlingar 
för att uppfylla arbetsrätten, med flera olika ändamål och rättsliga grunder. 
Det bör förtydligas samt se över vilka behandlingar arbetsgivaren utövar myn-
dighetsutövning mot den anställde. 

Att informeras via en två-lager process utifall informationen om dataskydd 
skulle ta över dokumentet är fullt acceptabelt om information som den regi-
strerade når via länk är relevant för den anställde och inte generell information 
till allmänheten. Förslagsvis bli hänvisad till intranätet där ett utdrag från re-
gisterförteckning finns tillgänglig och på så sätt uppfyller alla krav enligt arti-
kel 13 och 14. Alternativt att anställd blir delgiven en bilaga vid anställning. Vid 
förändring av personuppgiftsbehandlingen ska den registrerade informeras 
och då bör ett intranät uppfylla den funktionen på ett fullgott sätt. 

Övervakning av anställdas datorer 
En arbetsgivare har rätt att följa upp att regler och rutiner följs. Det betyder att 
arbetsgivaren kan få kontrollera en anställds dator. En individs rätt till privat-
liv regleras i Europakonventionen, artikel 8 vilket fastställer att en anställd har 
rätt till skydd för sin kommunikation och sitt privatliv. Enbart vid allvarlig 
misstanke om illojalt eller brottsligt beteende kan det vara tillåtet att ta del av 
själva innehållet i de anställdas privata filer eller e-postmeddelanden. För att 
en arbetsgivare ska få kontrollera anställdas datorer måste den anställda ha 
fått tydlig information i förväg om vilka kontroller som kan komma att ske, till 
exempel om man kan komma ta del även av innehållet i privata filer eller e-
post.  En arbetsgivare bör generellt lägga större fokus på förebyggande åtgär-
der än på att upptäcka missbruk i efterhand. 

Dataskyddsombudets rekommendation 

Komplettera information om personuppgiftsbehandling vid personaladminist-
ration till anställda. 

Fastställ rutin över hur anställda får använda sig av arbetsgivarens datorer och 
informera anställda om rutin. 

 

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd 

Enligt artikel 35 i Dataskyddsförordningen, om en typ av behandling, särskilt 
med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska perso-
ners rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behand-
lingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för 
skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande 
personuppgiftsbehandlingar som medför liknande höga risker. 

Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga det utsedda dataskyddsombudet, 
vid genomförande av en konsekvensbedömning. 
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Dataskyddsombudet har granskat om personuppgiftsansvarig har genomfört 
konsekvensbedömningar på de personuppgiftsbehandlingar som sannolikt le-
der till en hög risk. Dataskyddsombudet har utgått ifrån Integritetsskyddsmyn-
dighetens förteckning över när en konsekvensbedömning ska genomföras. 

En konsekvensbedömning är ett verktyg som ger personuppgiftsansvarig möj-
lighet att uppfylla de grundläggande principerna om dataskydd i artikel 5.1 
samt även principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2, alltså att man kan visa 
och bevisa att man följer lagstiftningen. 

Dataskyddsombudets bedömning 

Personuppgiftsansvarig har genomfört sju konsekvensbedömningar enligt arti-
kel 35. De personuppgiftsbehandlingar där personuppgiftsansvarig inte ge-
nomfört en konsekvensbedömning men uppfyller mer än två kriterier är PMO, 
BookIT bibliotekssystem och Accorda. Kriterierna i det här fallet är att person-
uppgiftsbehandlingarna är något av följande, omfattande i relation till verk-
samheten, behandlar känsliga personuppgifter enligt artikel 9, människor i en 
utsatt position eller i en beroendeställning. 

Personuppgiftsansvarig bör även i sin registerförteckning över personuppgifts-
behandlingar dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar utifrån om de 
uppfyller kriterierna eller inte för när en konsekvensbedömning ska genomfö-
ras. Om de uppfyller minst två men väljer att inte genomföra en, ska de moti-
vera samt inhämta dataskyddsombudets synpunkter. 

Rekommendation 

Komplettera registerförteckning utifrån vilka personuppgiftsbehandlingar som 
uppfyller kraven för när konsekvensbedömning ska genomföras. 

Genomför konsekvensbedömning över de identifierade personuppgiftsbehand-
lingar som uppfyller kraven när en konsekvensbedömning ska genomföras. 

 
 
 
I tjänsten,  
 
Adrian Vinsa 
Dataskyddsombud 
Gävle kommuns dataskyddsenhet 



Från: Lindström, Tove 
Skickat: den 12 november 2021 13:24 
Till: Stensson, Anette 
Ämne: Följfrågor kring trygghetsarbetet 
 

Hej! 
  
Jag har några reflektioner och frågor utifrån senaste nämndsammanträdet. 
 
 
Hur går nämnden vidare med frågan om nolltoleransmål som diskuteras i slutet av 
mötet? Ett beslutat nolltoleransmål skulle ge tydliga signaler från oss i nämnden att vi 
tar trygghetsfrågan på allvar och en tydlig handlingsplan för att nå målet visar att vi vill 
ge tydligare förutsättningar och resurser för skolpersonal att fortsätta arbeta med frågan. 

  

Jag har ett önskemål om att nolltoleransmålet som vi pratade om i slutet av 
senaste sammanträdet kommer upp på ärende på nästa UKN-möte så att 
nämnden kan ett beslut.   
 
  
Hur går vi i nämnden vidare utifrån det tydliga behovet av fler vuxna på 
Perslundaskolan? Fler vuxna på skolan i form av t.ex. skolvärdar, elevcoacher, 
mentorer, speciallärare och specialpedagoger är nationellt både poliskårens och 
lärarförbundets önskemål för att öka tryggheten och måluppfyllelsen i skolan och i 
förlängningen minska kriminalitet, psykisk ohälsa och andra stora samhällskostnader. 
Det är också elevernas egna önskemål utifrån de våld och otrygghet de ser och 
upplever på skolan. 
  

• Skolinspektionens granskningar samt skolans egna enkäter visar på brister i 
trygghetsarbetet och i att ge stöd till elever med särskilda behov. 

• I dagsläget endast en specialpedagog i Ockelbo skolor – som alltså har ansvar 
för 3 enheter. 

• Elevcoacher som tidigare haft möjlighet att bygga relationer och vara socialt stöd 
på bland annat raster behöver idag (ofta utan arbetsbeskrivning) agera 
elevassistenter och punktmarkera enskilda elever. De ser ett stort behov av att 
finnas som stöd för fler elever, men som de inte räcker till för. 

• Eleverna på Perslundaskolan via elevrådet rådet uttryckte på sin medverkan på 
UKN 10/11 oro över bristen av vuxna på rasterna och särskilt i entréhallen utanför 
matsalen där de uttrycker att mycket bråk och våld uppstår. Otryggheten gäller 
även i hela korridoren bort till pingisborden. Kafeterian som ligger i entréhallen 
har varit stängd sedan 3 år tillbaka. 

• Eleverna via elevrådet på Perslunda uttrycker missnöje över att 
konsekvenstrappan inte följs och att konsekvenserna när skolans regler inte följs 
är för svaga. 



• Lärare på Perslunda uttrycker att de inte har tillräckligt med resurser för att arbeta 
tillräckligt med trygghetsfrågan och att hanteringen av konflikter och all den 
kontakt som behöver ske med vårdnadshavare går ut över undervisningen. 

• Vårdnadshavare uttrycker oro för att trygghetsfrågan inte tas på allvar. 
• Trygghetsarbetet ser ut att prioriteras lågt av skolledningen: Senaste 

trygghetsplanen för läsåret 19/20 uppdaterades först i mars läsåret 2021 och 
publicerades inte förän i november 2021 med enda förklaringen att ”vi hade 
problem med att publicera”. (Ett dokument eller en plan i sig själv är självklart inte 
det mest avgörande i det här arbetet men visar ändå på bristande prioritering av 
frågan) 

  
Vad blir nämndes nästa steg för att öka resurserna för trygghetsarbetet i 
Ocklebos grundskolor? 
 
För att stärka trygghetsarbetet i skolan föreslår jag följande, som jag vill att 
nämnden tar beslut om: 
  
 

1. Nämnden äskar medel i budgetförhandlingarna för 2022 för att ge möjlighet till 
kaféterian kan öppnas igen och på så sätt vara en del i att bidra till ökad trygghet 
och socialt stöd utanför matsalen. 

  

2. Nämnden tar in lärdomar från andra kommuner och äskar medel till att bland 
annat  avlasta lärare och elevassistenter genom att anställa särskilda mentorer 
som får huvudansvaret för kontakten med vårdnadshavare, konflikthantering, 
mentorskap - och  - som även kan bidra till socialt stöd på raster m.m. Införandet 
av särskilt mentorskap har gjorts på flera skolor med lyckade resultat, bland annat 
på Murgårdskolan i Sandviken. Så vände Murgårdsskolan trenden – nya statliga 
pengar ska tillföra fler vuxenresurser i skolan: "Inte rättvist om bara vi kan ha det 
så här" – Arbetarbladet 

  

3.  Nämndes äskar medel för att anställa ytterligare en specialpedagog till 
grundskolorna. 

  

4. Nämnden ställer krav på skolledningen att prioritera trygghetsarbetet högre 
te.x gällande att följa upp både rutinerna kring planen, förankringen hos 
skolpersonal och vårdnadshavare och rutinerna för publiceringen bättre. 

https://www.arbetarbladet.se/2019-09-16/sa-vande-murgardsskolan-trenden--nya-statliga-pengar-ska-tillfora-fler-vuxenresurser-i-skolan-inte-rattvist-om-bara-vi-kan-ha-det-sa-har
https://www.arbetarbladet.se/2019-09-16/sa-vande-murgardsskolan-trenden--nya-statliga-pengar-ska-tillfora-fler-vuxenresurser-i-skolan-inte-rattvist-om-bara-vi-kan-ha-det-sa-har
https://www.arbetarbladet.se/2019-09-16/sa-vande-murgardsskolan-trenden--nya-statliga-pengar-ska-tillfora-fler-vuxenresurser-i-skolan-inte-rattvist-om-bara-vi-kan-ha-det-sa-har


  
 


