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§ 30 Dnr 2022/00113  

Val av justerare 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Nämnden utser Anders Hallman (V) till justerare av dagens protokoll.                      

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har att utse justerare till dagens protokoll.                         
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§ 31 Dnr 2022/00112  

Fastställande av dagordningen 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg: 

 

- Situationen Gäverängeskolan 

- Tidsplan utredningen ”Nattis”    

- Transport vid friluftsdagar                    
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§ 32 Dnr 2022/00072  

Redovisning av delegeringsbeslut 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.   

 

Ärendebeskrivning 

1. UK-sam protokoll 2022-04-05.      

2. Friluftsfrämjandet – Förskott föreningsbidrag 2022-03-01.        

3. Avskrivning fordran 2022-03-21.         
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§ 33 Dnr 2022/00063  

Redovisning av meddelanden 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns.    

 

Ärendebeskrivning 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnad – Svar på köldmedieårsrapport för  

  2021, 2022-03-04. 

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnad – Beslut om avgift för uppföljande  

  kontroll, Bysjöstrandköket, 2022-02-04. 

3. Skolinspektionen – Ulno AB, ansökan om godkännande som huvudman  

    för en nyetablering av en fristående gymnasieskola.   
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§ 34 Dnr 2022/00064  

Ekonomisk uppföljning mars 2022 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning mars 2022.    

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ekonomisk uppföljning mars 2022.    

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Jörgen Alkberg (S), Torbjörn Nyholm (S). 
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§ 35 Dnr 2022/00067  

Års- och flerårsbudget 2023-2025  
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.                       

 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 

flerårsbudget 2023-2024 på ram med konsekvenser. 

Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2023—2025 saknas ca 

7,0 miljoner 2023, och 7,1 miljoner 2024 för att nå uppsatta mål och få en 

likvärdighet och kvalitetssäkring utifrån styrdokumentens uppdrag. För 2025 

finns inga fastställda ramar ännu. 

 

Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 

 

Fastställda ramar (tkr)   2023   2024 

Utbildnings- och kulturnämnden 168 419 171 787 

 

Sammanfattning Budget 

Tillkommande behov (tkr)   2023 

 

Kulturchef    250 

Grundskola   3200 

Förskola   3200 

Förvaltningsstöd    300 

UKN totalt   6950 

                     

 

Beslutsunderlag 

T f Utbildnings- och kulturchef Malin Larsson tjänsteskrivelse 2022-04-07.   



 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Inlägg 

Torbjörn Nyholm (S), Jörgen Alkberg (S), Mats Söderlund (SD). 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 36 Dnr 2022/00066  

Investeringsbudget 2022 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Godkänner investeringsbudget 2022.                            

 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och kulturnämnden ska fatta beslut gällande 

investeringsbudgeten för år 2022. Beslut fattas utifrån enhetschefernas 

inlämnade behov av investeringar under året.  

Beslutsunderlag 

T f Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-04-20. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 24/2022. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 83/2021.  

Inlägg 
Mats Söderlund (SD), Inger Högberg Kalmering (C), Jörgen Alkberg (S), 

Rickard Lindstrand Levin (M). 
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§ 37 Dnr 2022/00070  

Missiv - Remiss avseende regional Kulturplan 2023-
2026 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Inga synpunkter att tillföra på förslaget.                      

 

Ärendebeskrivning 

Remiss gällande regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 är inkommen  

från Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd. Region Gävleborgs 

ambition med den regionala kulturplanen är att beskriva hur kulturaktörer 

med varaktigt regionalt uppdrag, i samverkan med kommuner, civilsamhälle 

samt professionella kulturskapare och övrig kulturarbetare, kan berika och 

utveckla länets konst- och kulturliv. Ambitionen är att sträva efter hållbar 

utveckling, i enlighet med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-

2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Den regionala kulturplanen är det dokument som beskriver de politiska 

ambitionerna för den regionala kulturverksamheten.   

 

Beslutsunderlag 

Missiv – Remiss Regional kulturplan Gävleborg.     

Inlägg 

Jörgen Alkberg (S), Rickard Lindstrand Levin (M), Mats Söderlund (SD), 

Jonny Lindblom (SD). 

 

      

      

      

      

 

Beslutet ska skickas till: 

Kultur- och kompetensnämnden Region Gävleborg 
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§ 38 Dnr 2022/00105  

Ansökan bidrag Ockelbo Expo 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Bidragsansökan om 150 tkr beviljas under förutsättning att Ockelbo Expo 

utreder hur framtida finansiering ska säkras. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2008 har föreningen Ockelbo Expo arbetat med att bevara Ockelbo 

Kommuns lokalhistoria, genom att samla in och digitalisera material av olika 

slag för att sedan tillgängliggöra det på olika sätt. Arbetet har genomförts av 

personal som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 

Finansieringen har sett olika ut genom åren, men har på senare tid till största 

delen grundat sig på lönebidrag och studiecirklar. Det har emellertid inte 

räckt och för verksamhetsåret 2021 blev underskottet ca 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kulturhandläggare Patrik Fliesbergs tjänsteskrivelse 2022-04-05.  

Bidragsansökan från Ockelbo Expo 2022-02-23. 

Ockelbo Expo - Ekonomisk redovisning år 2021.         

Inlägg 
Jörgen Alkberg (S) 
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§ 39 Dnr 2022/00071  

Missiv - Remiss avseende regional biblioteksplan 
Gävleborg 2023-2026 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Inga synpunkter att tillföra på förslaget.        

 

Ärendebeskrivning 

Region Gävleborgs biblioteksplan är ett strategiskt verktyg för att synliggöra 

uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka de demokratiska 

samhällets utveckling. Denna regionala biblioteksplan omfattar för första 

gången fyra år (2023-2023) och gäller samma period som den regionala 

kulturplanen. Biblioteksplanen är därmed framtagen i linje med den regional 

kulturplanen och har ambitionen att sträva efter hållbar utveckling i enlighet 

med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta 

Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling.        

Den regional biblioteksplanen är framtagen i dialog och samråd med Region 

Gävleborgs olika biblioteksverksamheter och länets folkbibliotek. Detta för 

att både förankra och ge tillfällen att samla kunskap om vad som är aktuellt 

och relevant för varje verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Remiss - Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026.         

Inlägg 

Jörgen Alkberg (S), Jonny Lindblom (SD), 

 

      

      

      

      

Beslutet ska skickas till: 

Region Gävleborg 

Kultur- kompetensnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 40  Dnr 2022/00068  

Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i 
HelGe-samarbetet 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och 

avgifter. 2020-03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt 

förseningsavgifterna som ett led i arbetet med att minska smittspridning. 

Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. 

Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med 

bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla.      

Beslutsunderlag 

Bibliotekschef Lars Perssons tjänsteskrivelse 2022-03-31.                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Rickard Lindstrand Levin (M). 

 

      

      

      

      

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 41 Dnr 2022/00069  

Motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att 30-timmars förskola ska 

erbjudas samtliga barn i förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet.   

 

Svar:  

I dagsläget erbjuds barn till föräldralediga 15 timmars förskola per vecka. 

Tiden är vanligtvis förlagd tisdag-torsdag 09.00-14.00 (5 timmar/dag). Det 

finns kommuner som förlägger tiden alla dagar/vecka 3 timmar/dag. 

15 timmars förskola erbjuds för fler än enbart barn till föräldralediga. 

Grunden för placering med rätt till minst 15 timmar gäller även för de som 

arbetar/ studerar, är arbetssökande eller de barn som har rätt till allmän 

förskola. Detta regleras i 4 och 6 §§ skollagen (20210:800). 

8 kap 4 § skollagen: Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 

tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 

av 5-7 §§. 

8 kap 6 § skollagen: Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 

enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 

timmar i veckan. 

Vårdnadshavares ansvar regleras bland annat genom nedanstående i 

föräldrabalken (1949:381): 

6 kap 1 § föräldrabalken: Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran. 

Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. 

6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken: Den som har vårdnaden om ett barn 

har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, 
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utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får 

tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra barnet att 

orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 

barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Det finns redan i dagsläget möjlighet att ansöka om utökad tid på förskolan 

utöver 15 timmar. Om barnet har ett eget behov utifrån 5 eller 7 §§ 8 kap 

skollagen (2010:800). 

8 kap 5 § skollagen: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i 

den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 

studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 

övrigt. 

8 kap 7 § skollagen: Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ 

erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

 

Beslutsunderlag 

T f utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-04-19. 

Kommunstyrelsen § 125/2021 

Motion – 30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare.  

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD). 
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Kommunfullmäktige 
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§ 42 Dnr 2022/00065  

Rapporter/Övriga frågor 

                      

1.    Kränkande behandling  

      Jörgen Alkberg (S), Mats Söderlund (SD) 

2.    Covid19 

3.    Ukraina 

4.    Investeringsplan 2021. 

5.    Trygghetsenkät grundskolan.   

  Rickard Lindstrand Levin (M), Inger Högberg Kalmering (C), Jörgen  

  Alkberg (S), Jonny Lindblom (SD)      

6.  Cafeterian Perslundaskolan.      

7.    Yttrande till ansökan från huvudman gällande gymnasieutbildning. 

8.    Återkoppling från möte med Elevrådet.  

  Mats Söderlund (SD), Jonny Lindblom (SD). 

9.    Tillfällig organisation. 

10.  Situationen på Gäverängeskolan. 

  Jonny Lindblom (SD) 

12.  Tidsplan utredningen ”Nattis”. 

  Jonny Lindblom (SD) 

13.  Transport vid friluftsdagar. 

  Jonny Lindblom (SD) 

14.  Rekrytering förvaltningschef.    
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