
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-22 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Onsdag 30 november 2022, kl. 08:00 

 

Utses att justera: ____________________________ 

Ärende Föredragande 

1.  Fastställande av dagordningen 
 

 

2.  Val av justerare 
 

 

3.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

 

4.  Redovisning av meddelanden 
 

 

5.  Maxtaxa år 2023 förskola och fritidshem 
 
 

Malin Larsson 

6.  Ekonomisk uppföljning oktober 2022 
 

Malin Larsson 

7.  Läsårsdata för grundskolorna i Ockelbo kommun läsåret 
2023-2024  
 

Malin Larsson 

8.  Arbetsår för lärare med ferietjänst inom grundskolorna i 
Ockelbo kommun läsåret 2023-2024 
 

Malin Larsson 

9.  Anders Hanssons stiftelse för hörsel- och talskadade 
 

Malin Larsson 

10.  Utvecklingsstipendiet 2023 
 

Malin Larsson 

11.  Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2023-2026 
 

Lars Persson    kl 10.30 

12.  Fler tider för motionssim 
 

Malin Larsson 



Ockelbo kommun 

Datum 

2022-11-22 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Föredragande 

13.  Styrdokument Ockelbo Sim- och friskvårdscenter 
 

Malin Larsson 

14.  Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappan 
 

Malin Larsson 

15.  Rapporter/Övriga frågor 
- Kränkande behandling 
- Covid19 
- Ukraina 
- Omfördelning investeringar 
- Läroböcker – Digital undervisning 
- Rastvakt grundskolan 
- Konsekvenstrappa – Kränkning 

 

 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Anna Höglund, Sofia Göthe   kl 10.00 
Anna Höglund, Sofia Göthe 
Anna Höglund, Sofia Göthe 

 
Anna Schönning 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2022/00185  
 

  

 

  

 

Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Dagordningen fastställs.                   

 

                          

 

 

 

 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2022/00155  
 

  

 

  

 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

                        

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att utse justerare till dagens protokoll.          

                          

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2022/00259  
 

  

 

  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

1. UKsam protokoll 2022-11-22. 

2. Elevens val vt -22.                         

 

 

                          



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2022/00260  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                      

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

från tillsyn enligt miljöbalken, Perslundaskolan, 2022-11-14. 

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

från tillsyn enligt miljöbalken, Wij förskola, 2022-11-14. 

3. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

från tillsyn enligt miljöbalken, Åbyggeby skola, 2022-11-14. 

4. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

från tillsyn enligt miljöbalken, Gäverängeskolan, 2022-11-14. 

5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport 

Simhallen, 2022-11-14. 

 

                         

                          

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

UKN 2022/00269  
 

  

 

 UKN 

 

Maxtaxa år 2023 förskola och fritidshem 

Förslag till beslut 

Maxtaxans avgiftsnivåer 2023 beslutas enligt liggande förslag.      

 

 

 

 

 

             

 

 

   

 

    

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och 

fritidshem år 2023. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som 

tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-22.                        

Skolverkets förordning 2001:160.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Rektor 

 

Förskola  

  Avgiftstak                               Dock högst 

Barn 1  3 %  1  645 kr 

Barn 2  2 % 1 097 kr 

Barn 3  1 % 548 kr 

 

Fritidshem  

  Avgiftstak       Dock högst 

Barn 1  2 % 1 097 kr 

Barn 2  1 % 548 kr 

Barn 3  1 % 548 kr 

   

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad  

är 54 830:- kronor. 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Referens 

UKN 2022/00274  
 

  

 

 UKN 

 

Ekonomisk uppföljning oktober 2022 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning oktober 2022.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av ekonomisk uppföljning oktober 2022.                        

 

                          



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Oktober Oktober Oktober

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 392 392 0 327 265 62

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 2 930 3 305 -375 2 442 2 987 -545

KULTURSKOLA 3 524 3 524 0 2 937 2 881 56

SIMHALL 3 855 4 005 -150 3 213 3 348 -136

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 1 953 1 953 0 1 628 1 801 -174

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 225 375 -150 188 300 -113

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 810 3 810 0 3 175 2 972 203

FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097 0 2 581 2 553 28

FÖRSKOLA 38 913 38 913 0 32 428 32 138 290

FRITIDSHEM 3 128 3 128 0 2 607 2 186 421

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 3 623 3 223 400 3 019 2 647 372

GRUNDSKOLA 57 960 58 460 -500 48 300 47 808 492

VUXENUTBILDNING 12 633 11 433 1 200 10 528 8 906 1 622

GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 1 600 400 1 667 1 364 303

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 992 992 0 827 776 51

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -233 233

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 139 035 138 210 825 115 863 112 699 3 164

GYMNASIESKOLA 26 839 27 339 -500 22 366 23 030 -664

Summa UKN totalt 165 874 165 549 325 138 228 135 729 2 499
Kommentarer:



Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2022-10-31 visar att nämnden har ett överskott 

om  2 499 tkr efter tio månaders verksamhet. 

Överskottet är mer jämfört mot samma period föregående år (1 949 tkr). Helårsprognosen är +325 tkr.

Allmän fritidsverksamhet har delat ut extra Coronastöd för förlorade intäkter 2021 till föreningar. Prognos -375 tkr.

Allmän kulturverksamhet årsprognos -150 tkr, pga extra bidrag.

Simhall Personalkostnader. Årsprognos -150 tkr.

 

Obligatorisk särskola har nya elever ht-22. Underskott på köpta platser. Överskott på personalbudget som avser integrerad 

särskola i Ockelbo. Prognos +400 tkr.

GRUNDSKOLA

Interkommunal skola ökade intäkter för mottagande av elever +100 tkr. 

Fristående grundskola underskott på köpt plats pga fler elever än budget. Prognos -700 tkr.

Grundskola tillförande av "skolmiljarden" 700 tkr. Justering av budgetram efter oktober. 

Administration, Elevhälsa och SYV prognos +100 tkr. 

Vuxenutbildning har lägre personalkostnader än budgeterat. Överskott som kan komma att öka, men beror till stor del på 

statsbidrag. Prognos +1200 tkr.

Gymnasieskola har underskott som beror på köp av huvudverksamhet. Prognos -500 tkr.

Gymnasiesärskola mindre kostnad köpt plats och assitentkostnder pga avflyttning. Prognos +400 tkr.

Kostverksamheten har ett överskott nu som ej återförs till förskola, skola och äldreomsorg då inflationen förväntas ge ökade 

kostnder för inköp av livsmedel under hösten.   

Ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader är inräknat i utfallet, 965tkr.

Semesterlöneskuldsförändring för perioden är -2 054 tkr, ev förbättrat resultat.



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

UKN 2022/00261  
 

  

 

 UKN 

 

Läsårsdata för grundskolorna i Ockelbo kommun 
läsåret 2023-2024  

Förslag till beslut 

Fastställer läsårsdata för grundskolorna i Ockelbo kommun läsåret  

2023-2024 enl nedan: 

 

Höstterminen 2023 

Torsdag 17 augusti – onsdag 20 december 

 

Studiedagar: Måndag 30 oktober – tisdag 31oktober (vecka 44) 

Lovdagar: Onsdag 1 november – fredag 3 november (vecka 44) 

Vårterminen 2024 

Måndag 8 januari – tisdag 11 juni 

 

Studiedagar: Måndag 8 januari – tisdag 9 januari och 8 april 

Sportlov: Måndag 26 februari – fredag 1 mars (vecka 9) 

Påsklov: Tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14) 

Övriga lovdagar:  Fredag 10 maj och fredag 7 juni.            

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fastställa grundskolans läsårstider för läsår 2023-2024.        

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-22.                           

 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektor 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Referens 

UKN 2022/00262  
 

  

 

 UKN 

 

Arbetsår för lärare med ferietjänst inom grundskolorna 
i Ockelbo kommun läsåret 2023-2024 

Förslag till beslut 

Beslutar enl nedan;                 

 

Höstterminen 2023 

Torsdag 10 augusti – onsdag 20 december 

 

Tjänstgöringsfria dagar torsdag 2 november– fredag 3 november  

A-dagar: 93 dagar  

Vårterminen 2024 

Måndag 8 januari – tisdag 18 juni 

 

Tjänstgöringsfria dagar: 

Sportlov: Måndag 26 februari – fredag 1 mars (vecka 9), 

Påsklov: Tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14) 

Fredag 10 maj och fredag 7 juni. 

A-dagar: 101 dagar 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fastställa arbetsår 2023-2024 för lärare med ferietjänst inom 

grundskolan.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-21.                          

 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektor 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Referens 

UKN 2022/00264  
 

  

 

 UKN 

 

Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade 

Förslag till beslut 

Redovisas på sammanträdet.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning ur Anders 

Hanssons fond för hörsel- och talskadade. Annonsering har skett i 

Kuxabladet.  

Medel att fördela: 6 853:- kronor.                       

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-21.                         

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2022/00265  
 

  

 

 UKN 

 

Utvecklingsstipendiet 2023 

Förslag till beslut 

Redovisas på sammanträdet.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden har att fatta beslut om utdelning av 

utvecklingsstipendiet. Nämnden instiftade stipendiet, § 47/206, för att 

stimulera till utvecklingsinsatser inom förskola, skolbarnomsorg och 

grundskola.  

Medel att fördela: 50 000:- kronor.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-17.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 



 

 

 
 
 
Persson, Lars-Arne, 070-767 84 63 
lars-arne.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-17 
Referens 

UKN 2021/00177  
 

  

 

 UKN 

 

Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2023-
2026 

Förslag till beslut 

Ockelbo kommuns biblioteksplan 2023-2026 godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen är alla bibliotek skyldiga att ha en biblioteksplan.  

I och med att biblioteksplan för Gävleborg varit under omarbetning så 

beslutade nämnden, § 72/2021, att Ockelbo kommuns plan förlängdes  

ett år t o m 2022-12-31.   

 

En revidering av Ockelbo kommuns biblioteksplan är nu utförd.                         

Beslutsunderlag 

Bibliotekschef Lars Perssons tjänsteskrivelse 2022-11-17. 

Reviderad biblioteksplan 2023-2026.        

  

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 

 

 

 

 



 

 

 

  

BIBLIOTEKSPLAN 

Folk- och skolbibliotek 2023–2026 



  

 

BIBLIOTEKSPLAN 2023–2026 

Inledning 

Kommuner i Sverige ska i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan. 
Planen ska visa kommunens ambitionsnivå med bibliotekets verksamhet för kommunens 
medborgare. Den ska också vara ett verktyg för uppföljning och utveckling av 
biblioteksverksamheten. 

Övriga styrdokument som är viktiga i biblioteksplanen är barnrättslagen, HelGe-
bibliotekens avtalssamverkan och mediepolicy samt skollagen (2010:800) när det gäller 
skolbibliotek. Även agenda 2030 har varit en viktig utgångspunkt. Den regionala 
biblioteksplanen för Gävleborg 2023–2026 har också varit en källa. 

Nulägesbeskrivning 

Biblioteksverksamheten i kommunen består av ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek på 
Perslundaskolan. Antal tjänster är 3,8. Biblioteket är idag öppet 34 timmar/vecka med 
bemanning. Vår självserviceautomat är öppen 14 timmar utöver detta. Vi delar lokaler 
med kommunens välkomstcenter. Kommunmedborgarna har tillgång till lånedatorer, 
kopiering/scanning och fritt wifi. 

Bibliotekets uppdrag och prioriterade målgrupper 

Folkbibliotek ska, enligt bibliotekslagen, vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Särskilt ska 
folkbiblioteken främja läsning och tillgången till litteratur, men också bidra till att digital 
information blir tillgänglig. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Folkbibliotekets prioriterade grupper är: personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska, och barn och unga. 

Fokusområden för bibliotekets verksamhet 

Medier och läsfrämjande 

Vi ska främja läsning och tillgång till litteratur. Helge-bibliotekens medieplan och 
mediepolicy ska vara vägledande när personalen köper in olika sorters medier. 

Vi ska tillgängliggöra information och tillhandahålla medier, fakta och fiktion, av olika art 
och i olika format. 

Vi ska skapa strukturer för vårt arbete med medier när det gäller inköp och 
medieplanering. 

Ett utåtriktat arbete med skyltning, uppsökande arbete i olika former: bokprat, bokstart i 
samarbete med familjecentralen och bokskola för 6-åringar ska erbjudas. 

På barnavdelningen finns äppelhyllan med anpassade medier, exempelvis teckenspråk 
och taktila bilderböcker. Vi ska fortsätta synliggöra dessa medier. 



  

 

Rummet och tillgänglighet 

Biblioteksrummet ska vara en mötesplats och en inspirerande plats för studier och 
rekreation. 

Vi ska erbjuda kulturprogram och utställningar av olika slag i våra lokaler. Gärna i 
samarbete med lokala och regionala aktörer. 

Biblioteksrummet ska vara öppet och tillgängligt för alla. Med utökad självservice ska 
rummet vara öppet utöver våra idag gällande tider. Tillgänglighet handlar också om hur 
rummet fungerar för personer med olika funktionsvariationer. Vi ska fortsatt aktivt arbeta 
med skyltning och rummets utformning. Även vårt digitala biblioteksrum ska vara 
användarvänligt och inspirerande. 

Vi ska utveckla verksamheten Boken kommer, en tjänst som möjliggör att vi når 
medborgare som själva inte kan komma till oss. Tjänsten ska marknadsföras regelbundet 
för att informera och nå nya låntagare. 

 

Barnrätt 

Sedan 2020 är FN:s barnkonvention svensk lag. Vi ska prioritera barnverksamheten och 
lyssna till barn. Personalen ska ha kunskap om barnkonventionen. Barnets bästa ska 
gälla vid utveckling av vår verksamhet. Vi ska erbjuda programverksamhet för barn och se 
till att resursfördelningen när det gäller mediainköp och programverksamhet prioriterar 
barnen. Vi ska arbeta för att barns önskemål och åsikter blir vägledande för 
verksamheten.  

 

Byarna 

Sedan biblioteksfilialerna lades ned är bibliotekets aktivitet i byarna liten. Bokdepositioner 
finns på olika platser i byarna. Vi ska hitta bättre former för vår verksamhet i byarna. 
Önskvärt vore med en mobil verksamhet där bokbeståndet kan hållas fräscht och bytas 
regelbundet. Här måste det till ett samarbete med fler kommuner för att det ska bli 
verklighet.  

 

Digital delaktighet 

Den digitala utvecklingen pågår hela tiden. Internet är viktigt både privat och i vårt 
arbetsliv, liksom i studier. Vi ska tillhandahålla lånedatorer med möjlighet till utskrift. 
Personalen ska också kunna vägleda besökarna i bibliotekets e-tjänster. Här är det viktigt 
att personalen fortbildas regelbundet.  

 

Hållbarhet 

Agenda 2030 kommer att vara ett fokusområde för Helgebiblioteken de kommande åren. 
Bibliotek är exempel på en cirkulär ekonomi då våra medier används om och om igen. 
Ambitionen är att driva vår verksamhet på ett mer miljömedvetet sätt och därför kommer 
utbildningsinsatser för personalen att behövas.  



  

 

Mångspråk och minoritetsspråk 

Vi ska, enligt bibliotekslagen, erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Vi ska 
också erbjuda litteratur för personer med annat modersmål än svenska, och lättläst 
svenska. Det här gäller både skolans bibliotek och folkbiblioteket. 

Vi ska sprida information om våra tjänster till aktörer vi samverkar med, till exempel 
familjecentralen och Komvux/SFI. Vi ska också regelbundet se över vilka språkgrupper 
som finns representerade i vår kommun för att kunna anpassa vårt bestånd. 
Minoritetsspråken ska synliggöras genom skyltning och uppmärksammande av 
högtidsdagar och minnesdagar. 

 

Regional samverkan 

Sedan 2006 är Ockelbo en del av Helge-biblioteken som är ett samarbete mellan länets 
bibliotek där även Kultur Gävleborg är en viktig part. Samarbetet bygger på ett 
gemensamt bibliotekssystem med gemensam server, katalog, webbplats, låntagarregister 
och lånekort. Vi har även ett gemensamt transportsystem mellan biblioteken. Detta ger 
kommunens medborgare ett stort utbud av medier och service på ett kostnadseffektivt sätt 
när det gäller teknik och kompetens. Samarbetet kräver vissa personalinsatser av oss och 
det är viktigt att vi aktivt deltar, både på styrgruppsnivå liksom i de samarbetsgrupper som 
finns. Tid ska avsättas för detta. 

Skolbibliotek 

Enligt skollagen ska elever i grundskolan ha tillgång till skolbibliotek. Vi bemannar 
Perslundaskolans bibliotek med personal och i samarbete med skolans pedagoger ska vi 
hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och läsförmåga exempelvis genom 
läsprojekt. Det är också viktigt att bistå eleverna så att de utvecklar sin förmåga att 
självständigt söka information och att de iakttar ett källkritiskt förhållningssätt till 
information. 

Urvalet av litteraturen som erbjuds i skolbiblioteket ska ske utifrån elevernas behov och 
förutsättningar. Här ingår också förmedlingen av tjänsten Legimus till elever med olika 
former av läsnedsättning. 

Åbyggeby skola och Gäverängeskolan har obemannade skolbibliotek som sköts av 
skolans personal. 



 

 

 
 
 
Ahlbom, Per, 070-160 41 30 
ahlbom.per@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-19 
Referens 

UKN 2022/00051  
 

  

 

 UKN 

 

Testperiod - Fler tider för motionssim 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

På nämnden 2022-03-16 lyftes frågan om möjlighet till utökning av fler tider för 

motionssim. Nämnden beslutade att under hösten 2022 införa en testperiod med  

ytterligare 1.0 timme per vecka, lördagar 09.00-10.00, för motionssim.                           

Beslutsunderlag 

Simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse 2022-11-19.  

Utbildnings- och kulturnämnden § 28/2022.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Sim- och friskvårdscenter 



 

 

 
 
 
Ahlbom, Per, 070-160 41 30 
per.ahlbom@ockelbo.se 
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UKN 2022/00266  
 

  

 

 UKN 

 

Styrdokument Sim- och friskvårdscenter 

Förslag till beslut 

Uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till styrdokument för Sim- och 

friskvårdscenter.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Sim- och friskvårdscenter saknar ett formellt uppdrag hur verksamheten 

skall bedrivas och vilka aktiviteter som skall erbjudas, på vilket sätt 

verksamheten skall arbeta och förhålla sig till myndigheters 

rekommendationer och branschstandarder.  

 

Det finns, sen tidigare, två nämndbeslut som gäller explicit Sim och 

friskvårdscenter: 

• Beslut om att Sim- och friskvårdscenter får gå med ekonomiskt 

underskott om alternativet är att minska öppethållandet för 

allmänheten. 

• Beslut att under hösten 2022 utöka öppethållande med en timmes 

motionssim på helger.                     

Beslutsunderlag 

Simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse 2022-11-19.                          

  

 

Beslutet ska skickas till 

Sim- och friskvårdscenter 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 
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Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit. 

”Bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun. 

Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 

en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att 

garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta 

tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn 

som växer upp i Ockelbo kommun lära känna sin omgivning och sin 

närmiljö – steg för steg”.     

 

Svar: 

Grundskolan styrs och regleras av skollagen, läroplan för grundskolan, 

kursplaner och timplaner. Utifrån dessa styrdokument planeras, genomförs 

och följs undervisningen upp. 

 

Förslaget att bygga upp en Kulturarvstrappa skulle innebära ett gediget 

arbete med framtagande av en planering som kan kopplas samman med 

grundskolans styrdokument samt de kommunala målen för verksamheten. 

 

I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för det arbetet inom befintlig 

budget och organisation samt att det inte ingår i målen som behöver 

prioriteras för grundskolan.  

 

Inför läsår 2024/2025 kommer Kulturarvstrappan vara med i beaktande.  

 

 

Det är ett bra förslag och vissa delar gör grundskolan redan idag, såsom: 

- besök på Fornwij 

- besök i byarna   

- besök på Pålsgården med en guide från Hembygdsgården  

 

- vandrar olika sträckor på Gästrikeleden som avslutas i Rönnåsen 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-11-17 
 

UKN 2022/00157 
Sida 

2(2) 
 

 

- ”Från Jord till bord” på Wij trädgårdar där eleverna planterar i maj 

och skördar i augusti.                 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-17. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 81/2022. 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 52/2022. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 54/2022. 

Kommunfullmäktige § 73/2021. 

Medborgarförslag – Kulturarvstrappan                          

 

  

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS/KF 
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Rapporter/Övriga frågor 
 

1. Kränkande behandling.    Malin Larsson 

2. Covid19     Malin Larsson 

3. Ukraina     Malin Larsson 

4. Omfördelning investeringsbudget.  Malin Larsson 

5. Läroböcker – digital undervisning.  Anna Höglund      kl 10.00-10.30   

     Sofia Göthe           kl 10.00-10.30 

6. Rastvakt inom grundskolan.  Anna Höglund  

     Sofia Göthe 

7. Kränkning - konsekvenstrappa               Anna Höglund 

     Sofia Göthe 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                          

  

 


