
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-01 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Onsdag 8 februari 2023, kl. 13:00 

 

Utses att justera: _____________________________________ 

Ärende       Föredragande 

1.  Fastställande av dagordningen 
 

 

2.  Val av justerare 
 

 

3.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

 

4.  Redovisning av meddelanden 
 

 

5.  Huvudmannen ska utse skolchef 
 

Malin Larsson 

6.  Firmatecknare för Utbildnings- och kulturnämnden mandatperioden 
2023-2026 
 

Malin Larsson 

7.  Val av representanter till antagningsnämnd 2023-2026, 
gymnasieskolan/Komvux. 
 

Malin Larsson 

8.  Val av representanter till Föreningsbidragsutskott 2023-2026  
 

Malin Larsson 

9.  Representant till FolkhälsaBRÅ 2023-2026 
 

Malin Larsson 

10.  Val av representanter till Regionala kultursamrådet 
 

Malin Larsson 

11.  Verksamhetsberättelse 2022 
 

Malin Larsson 

12.  Internkontrollplan 2022 - Årlig uppföljning  
 

Malin Larsson 



Ockelbo kommun 

Datum 

2023-02-01 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende       Föredragande 

13.  Tillbud och olycksfall 2022 
 

Malin Larsson 

14.  Förvaltningsbudget 2023 
 

Malin Larsson 

15.  Investeringsplan 2023 UKN 
 

Malin Larsson 

16.  Interkommunala ersättningar och bidrag till huvudmän för förskola, 
förskoleklass, grundskola och fritidshem år 2023. 
 

Malin Larsson 

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

Malin Larsson 

18.  Arbetsår för personal med uppehållstjänst inom grundskolorna i 
Ockelbo kommun läsåret 2023-2024 
 

Malin Larsson 

19.  Arbetsår för lärare med ferietjänst inom grundskolan i Ockelbo 
kommun läsåret 2023-2024 
 

Malin Larsson 

20.  Läsårsdata för Vuxenutbildningen i Ockelbo kommun 2023-2024 
 

Malin Larsson 

21.  Arbetsår för lärare med ferietjänst inom Vuxenutbildningen i 
Ockelbo kommun läsåret 2023-2024 
 

Malin Larsson 

22.  Svar till revisorerna gällande ”Granskning av arbetet kring barn och 
unga som riskerar att fara illa” 
 

Malin Larsson 

23.  Rapporter/Övriga frågor 
1. Kränkande behandling 
2. Skolinspektionens uppföljningsbeslut 2022-12-15 – Uppföljning 

av kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete för 
rättvisande och likvärdiga betyg vid Ockelbo kommun. 

3. Skyddskommitté. 
4. Arbetsmiljörapport. 
5. Utvecklingsstipendiat 2023.             
6. Simundervisning. 
7. Ansvar under skolskjus. 
8. Uppföljning resultat, betyg och behörighet till gymnasiet. 
9. Infrabastu – avgift. 
10. Introduktion ny mandatperiod.                               

 

Malin Larsson 
 
 
 
 
 
 
Malin Åberg  kl 15.30 

 
Anna Schönning 
ordförande 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00004  
 

  

 

  

 

Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

 

 

                         

                          

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00005  
 

  

 

  

 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att utse justerare till dagens protokoll.                         

 

                          

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00006  
 

  

 

  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

1. UKsam 2023-02-01. 

2. Samverkansprotokoll förskolan 2022-04-26. 

3. Samverkansprotokoll förskolan 2022-10-18. 

4. Samverkansprotokoll förskolan 2022-11-22.     

5. Elevens val vårterminen -23.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00007  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktige § 91/2022 – Anmälan av medborgarförslag – 

Budgetera kostnader för bussar för skolbarns årliga vandring efter 

Gästrikeleden.          

2. Kommunfullmäktige § 113/2022 – Inkallande av ersättare i styrelser och 

nämnder. 

3. Kommunfullmäktige § 114/2022 – Års- och flerårsbudget 2023-2025. 

4. Kommunfullmäktige § 120/2022 – Säkerhetspolicy för Ockelbo 

kommun. 

5. Kommunfullmäktige § 123/2022 – Anmälan av medborgarförslag – 

Organisatorisk flytt av personal. 

6. Kommunfullmäktige § 124/2022 – Svar på medborgarförslag – 

Kulturarvstrappa. 

7. Kommunfullmäktige § 126/2022 – Svar på motion – Ockelbo som 

utbildningscentrum (MP). 

8. Västra Gästriklandsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning och årlig 

tillsynsavgift Lingbo förskola, 2023-01-18.    

9. Västra Gästriklandsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning och årlig 

tillsynsavgift Åmots förskola, 2023-01-18.    

10. Västra Gästriklandsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning och årlig 

tillsynsavgift Jädraås förskola, 2023-01-18.    

11. Västra Gästriklandsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning och årlig 

tillsynsavgift Stenhuggarens förskola, 2023-01-19. 

12. Västra Gästriklandsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning och årlig  

tillsynsavgift Wij förskola, 2023-01-19. 

 

    

                          



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-30 
Referens 

UKN 2023/00015  
 

  

 

 UKN 

 

Huvudmannen ska utse skolchef  

Förslag till beslut 

Utse förvaltningschef till skolchef för alla skolformer och fritidshem inom 

utbildnings- och kulturnämnden.          

 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 

tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 

verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.          

                          

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00008  
 

  

 

 UKN 

 

Firmatecknare för mandatperioden 2023-2026 
Utbildnings- och kulturnämnden 

Förslag till beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Anna Schönning (S),  

ersättare vice ordförande Torbjörn Nyholm (S) och förvaltningschef Malin 

Larsson, ersättare enhetschef Marianne Axlund, att två i förening vara 

firmatecknare för utbildnings- och kulturnämnden                 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall utse behöriga firmatecknare för 

mandatperioden 2023-2026.                         

                          

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00009  
 

  

 

 UKN 

 

Representanter till antagningsnämnd 2023-2026, 
gymnasieskola/komvux. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 

 Ledamöter 

Torbjörn Nyholm (S) 

Utses på mötet 

Utses på mötet                     

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska utse tre representanter till 

antagningsnämnden inom gymnasieskola/komvux, i Ockelbo kommun, 

under mandatperioden 2023-2026.     

 

                          

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00010  
 

  

 

 UKN 

 

Representanter till Föreningsbidragsutskott 2023-2026  

Ordförandeberedningens förslag till beslut 

Ledamöter 

Torbjörn Nyholm (S)  

Lena Schenström (C)  

Utses på mötet 

Utses på mötet        

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska utse fyra representanter till 

föreningsbidragsutskott i Ockelbo kommun under mandatperioden 2023-

2026.                     

                         



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-27 
Referens 

UKN 2023/00013  
 

  

 

  

 

Representant till FolkhälsaBRÅ 2023-2026 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 

Omval av Inger Högberg Kalmering (C).     

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall utse en representant till folkhälsa och 

brottsförebyggande rådet, FolkhälsaBRÅ, för mandatperioden 2023-2026.   

 

 

                

     

                          

 

  

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-23 
Referens 

UKN 2023/00011  
 

  

 

  

 

Val av representanter till Regionala kultursamrådet  
2023-2026 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 

Ledamot Ersättare 

Jörgen Alkberg (S) Väljs på mötet.                    

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska utse en ordinarie representant och en 

ersättare till Regionala kultursamrådet 2023-2026.                         

 

                          

  

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-30 
Referens 

UKN 2023/00016  
 

  

 

 UKN 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 

Godkänner verksamhetsberättelse 2022.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt 

kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till 

föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms 

inom nämndens ansvarsområde liksom kommunövergripande 

kostverksamhet.                        

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2023-01-31. 

Enhetschefernas verksamhetsberättelse.                          
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Verksamhetsberättelse 
2022 

 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022  

Verksamheten 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för utbildning, kost, kultur- och 
fritidsverksamhet. 

1. förskola, familjecentral/öppen förskola  
2. grundskola  
3. elevhälsa  
4. gymnasieskola, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
5. vuxenutbildning och SFI  
6. kost  
7. kulturskola, allmänkultur och fritidsgård  
8. folk- och skolbibliotek  
9. sim- och friskvårdscenter  
10. förenings- och fritidsliv 

Viktiga händelser under året 

Förskola, familjecentral/öppen förskola 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Fortbildningsinsats för att främja barns språrskursutveckling har genomförts för all 
personal i förskolan, i form av kollegialt lärande, SKUA, ”Språrskurs och kunskaps 
utvecklande arbetssätt”, utifrån litteraturen ”Mångfaldens förskola”. Handledarnas tid till 
SKUA har finansierats med statsbidrag och övrigt har finansierats inom befintlig 
budget. 

Fortbildning på en av våra utvecklingsdagar med fokus på ergonomi. 

Bryggans pedagogutbildning digitalt för medarbetare som kommer i kontakt med barn 
som är kopplade till Bryggan. 

Barngrupperna på Wij förskola har fortsatt vara 16 barn på avdelningarna 1-3 år och 
19-20 på avdelningarna för 4-5 år. 

Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere under vårterminen utifrån det 
beviljade statsbidraget för mindre barngrupper. Totala antalet platser med statsbidrag 
80 platser= 16 barn/avdelning 1–5 år utan statsbidrag 95 platser= 19 barn/avdelning 1-
5 år.  

Lingbo förskola har utifrån beviljat statsbidrag för mindre barngrupper kunnat vara 
delade på 2 avdelningar under vårterminen. 

Öppna förskolan öppnades upp igen under vårterminen efter att ha hållit stängt under 
vårterminen 2021 och delar av höstterminen 2021. Arbetat med språrskursprojektet 
”Språrskursträning för föräldralediga” som har finansierats med statsbidrag. 

En hög frånvaro bland medarbetare samt svårigheter att få in vikarier har resulterat i 
hög arbetsbelastning och stress för medarbetare samt att planerade aktiviteter, 
planeringstid och möten inte kunnat genomföras som planerat.  
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Samtliga avdelningar i kommunens förskolor har som mål att ”Genomföra 
språrskurssamlingar minst 2–3 gånger/vecka utifrån materialet ”Före Bornholms 
modellen”. 

Kontinuerliga riskbedömningar och handlingsplaner varje månad utifrån covid-19 
tillsammans med fackliga representanter. 

Andelen behöriga förskollärare har höjts. 

Ett nytt digitalt vikariesystem har införts. 

En ny lärplattform har upphandlats, Unikum. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Barngrupperna på Wij förskola har varit lägre än föregående år vilket har gjort att det 
har varit sex avdelningar öppna under höstterminen.  

Barnantalet på Stenhuggarens förskola har fortsatt hållits nere under höstterminen 
utifrån det beviljade statsbidraget för mindre barngrupper. Det totala antalet platser 
med statsbidrag 80 platser = 16 barn/avdelning, utan statsbidrag 95 platser = 19 
barn/avdelning. Barnantalet i december var 73 barn vilket även är lägre än prognosen 
och förutsättningar för det beviljade statsbidraget. 

En omorganisation på Stenhuggaren har gjorts. De blandade åldersgrupperna har 
gjorts om till åldersindelade. Tre avdelningar med barn 1–3 år och två avdelningar med 
3–5 år. 

Gården på Stenhuggaren har till viss del rustats upp.  

Lingbo förskola har fortsatt vara uppdelade på 2 avdelningar. 

I stort sett samma antal inskrivna barn som förra året. 2022= 208 inskrivna barn 2021= 
210 inskrivna barn. 

Öppna förskolan har haft verksamhet som planerat under höstterminen samt fortsatt 
arbete med projektet ”Språrskursträning för föräldralediga” finansierat av statsbidraget.  

Fortsatt hög frånvaro periodvis bland medarbetare, samt svårigheter att få in vikarier, 
speciellt i byarna, vilket resulterat i hög arbetsbelastning och stress för medarbetare 
samt att planerade aktiviteter och planeringstid inte kunnat genomföras som planerat.  

Samtliga avdelningar i kommunens förskolor har fortsatt som mål att ”Genomföra 
språrskurssamlingar minst 2-3 gånger/vecka utifrån materialet ”Före Bornholms 
modellen”. 

Arbetsmaterialet ”Väpplarna har köpts in till de äldsta barnen där de erbjuds 
utmaningar i språrskurs, matematik och NTA/teknik. 

Samtliga medarbetare (tillsvidare och visstid) har fortsatt haft tillgång till en egen dator 
vilket bidragit till att möten, planeringstid och samtal har kunnat genomföras digitalt vid 
behov. 

En förskollärare har haft särskilt uppdrag kopplat mot IKT. Två förskollärare har 
ansvarat för implementering av den nya lärplattformen Unikum. 

Fortsatt rekrytera för att höja andelen behöriga förskollärare. 
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Tjänsterna för de biträdande rektorerna för förskolan gick över till att bli rektorstjänster 
när ledningen för Utbildnings- och kulturförvaltningen förändrade 
ledningsorganisationen i augusti. 

En av rektorerna för förskolan påbörjade det statliga Rektorsprogrammet, start augusti. 

En av rektorerna har deltagit i ledarskapsprogrammet God och nära vård som 
anordnas av Sveriges kommuner och Regioner (SKR).  

 

Grundskola 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Upphandling av ny lärplattform avslutades under våren och ett införandearbete har 
påbörjats. Den nya lärplattformen, Unikum, är planerad att vara i drift vid läsårsstart i 
augusti. Syftet med användandet av Unikum är bland annat att bidra till förbättrade 
resultat, då lärplattformen synliggör utveckling och lärande över tid samt elevers behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd. Lärplattformen kan också förbättra och 
synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet över tid. 

Arbetsmiljöverkets inspektion i kommunen visade att grundskolan har en bra 
arbetsgång och tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet. Arbetet behöver dock alltid vara 
aktuellt och utvecklas kontinuerligt. 

Implementering av de nya kursplanerna LGR22 har pågått under vårterminen och 
arbetet fortsätter under höstterminen. 

Ett samarbete med Fredens Hus har genomförts i syfte att fortsätta utveckla vårt 
trygghets- och demokratiarbete. Detta har skett genom diskussionsgrupper och 
övningar med både elever och personal.  

I början på året genomfördes Skolinspektionens Skolenkät. Grundskolan i Ockelbo 
hade blandat resultat. Man kan se att elever och personal har lite olika bild. Viktiga 
delar att utveckla, och som återspeglas i grundskolans verksamhetsplan, handlar om 
lärares arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, studiero och trygghet under 
rasterna. Generellt var det en låg svarsfrekvens på Skolinspektionens Skolenkät, inte 
minst när det gäller vårdnadshavarna. 

Rektor för årskurs F-3 påbörjade det statliga Rektorsprogrammet, start januari 2022. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Grundskolan - gemensamt 

Elevärendegången har förändrats i och med den nya organisationen. Förändringen 
medför att elevhälsan medverkar tidigare i ärendegången och rätt kompetens kan 
sättas in i ett tidigare steg för de elever som befaras att ej nå målen. Förändringarna 
gäller även när elevhälsoträffarna (EHT) kommer inträffa, EHT genomförs under 
vårterminen 2023 varannan vecka. 

Nya lärplattformen, Unikum, togs i drift vid terminsstart. Implementeringen fortsatte 
med hjälp av skolans lärspridare som fått utbildning av Unikum under vårterminen 
2022.  
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Fortsatt implementering av den nya läroplanen samt Skolverkets allmänna råd om 
betyg och prövning. 

Tjänsterna för de biträdande rektorerna för grundskolan gick över till att bli 
rektorstjänster när ledningen för Utbildnings- och kulturförvaltningen förändrade 
ledningsorganisationen i augusti. 

Rektorerna har deltagit i ledarskapsprogrammet God och nära vård som anordnas av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR).  

Rektor för årskurs 4-9 har anmälts och antagits till det statliga Rektorsprogrammet, 
start januari 2023. 

Årskurs F-3 Gäverängeskolan och Åbyggebyskolan 

Gäverängeskolan har haft tillsyn av Skolinspektionen under hösten. Intervjuer med 
personal, elever, elevhälsan samt rektor skedde på plats på Gäverängeskolan. Beslut i 
ärendet väntar under vårterminens början 2023.  

Under hösten har Gäverängeskolan och Åbyggebyskolan årskurs 3 haft en gemensam 
slöjddag på Åbyggebyskolan. Då tillverkades saker av olika material. Det var en 
uppskattad dag då eleverna fick träffas efter några pandemiår samt att de får lära 
känna varandra inför årskurs 4 på Perslundaskolan. Flera gemensamma träffar är 
inplanerade i just detta syfte.  

Samtliga klasser på Gäverängeskolan och Åbyggebyskolan har haft dans en gång i 
veckan under en period. En dansskola från Gävle har kommit till skolorna och 
undervisat i olika dansstilar. Danserna visade sedan eleverna upp på skolavslutningen. 
Dansen kommer att fortsätta under 2023.  

Barnboksveckan och den internationella läsdagen i november uppmärksammades med 
olika aktiviteter. Eleverna fick exempelvis lära sig om olika författare, läsa böcker av 
olika kända författare samt skriva egna små böcker.  

Årskurs 4-9 Perslundaskolan  

Perslundaskolan har haft tillsyn av Skolinspektionen. Intervjuer med elever, personal, 
elevhälsa samt rektor genomfördes på plats i november. Beslut i ärendet väntas under 
vårterminens början. 

För att förstärka trygghetsarbetet har Perslundaskolan genomfört flera åtgärder: 

Skolan har haft en konsultkurator. Uppdraget har varit att arbeta med aktuella ärenden 
samt förebyggande arbete (Machofabriken) med normer i årskurs 7. Machofabriken är 
ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med 
unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar alla.  

Utökat samarbetet med socialtjänsten i ett projekt som kallas Nödstop. Nödstop syftar 
till att flera aktörer i samhället träffar vårdnadshavare till elever som skolan känner oro 
kring för att stötta dem i föräldrarollen. 

I och med terminsstart har kafeterian öppnat igen med nya möbler. Här kan elever på 
högstadiet låna pingisracket och olika spel. I kafeterian kan elever och personal köpa 
olika smörgåsar, festis och kolsyrat vatten. Personal har möjlighet att dricka kaffe i 
kafeterian. Elevcoachen som ansvarar för kafeterian har även hand om elevrådet på 
skolan. 
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Trygghetsteamet har haft tätare träffar och även haft schemalagd tid för att aktivt 
arbeta med elevärenden. Trygghetsenkäter har genomförts oftare och tryggheten har 
ökat i den senaste enkäten. 

Inflyttning av nya elever har varit extra stort under höstterminen jämfört med tidigare år. 
Detta leder till större klasser och trängre lektionssalar. 

I och med ny lag gällande studiero har regler för användandet av mobiltelefoner under 
lektionstid upprättats. Årskurs 4-6 lämnar in mobiltelefonen vid skoldagens början och 
får den tillbaka vid skoldagens slut. Årskurs 7-9 lämnar in mobiltelefonen vid varje 
lektionsstart och får den tillbaka vid lektionsslut. 

 

Elevhälsa 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Elevhälsan blir en egen verksamhet med egen chef i samband med läsårets start. 
Dock ska elevhälsan även fortsättningsvis arbeta i nära samarbete med grundskolan, 
med det gemensamma målet att alla elever ska klara grundskolan. I elevhälsan ingår 
även förskolans specialpedagog, vilket ger goda förutsättningar att skapa samarbete 
mellan förskola och grundskola. 

Elevhälsochefen deltar i ledarskapsprogrammet God och nära vård som anordnas av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR).  

Elevhälsan upprättar en egen verksamhetsplan som innehåller det förebyggande och 
främjande arbetet, prioriterade aktiviteter samt plan för kompetensutveckling. 

 

Gymnasieskola och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Viktiga händelser under 2022 

Skolbiljetterna för gymnasieungdomar ersattes med fria resor för ungdomar 16-19 år 
”Ung i Gävleborg+SJ-tågtillägg”. 

Gymnasiekostnaderna ökar, dessa kostnader är svåra att budgetera beroende på val 
av gymnasium samt om elever behöver gå flera år än beräknat. 

KAA kommunal aktivitets ansvar i Ockelbo, under året 2022 har vi haft kontakt med 16 
ungdomar i Ockelbo som innefattas av KAA. 

 

Vuxenutbildning och SFI 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

I somras var det nio studerande som har fått vård och omsorgscollege diplom för 
genomförd undersköterskeutbildning. 

Det startades upp flexutbildningar från januari månad och under hela terminen. 
Eleverna kan starta när det passar och väljer även studietakt. De studerande har också 
haft tillgång till två lärare utifrån ämne som funnits på plats en fast dag i veckan mellan 
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kl.9-12 och kl.16-19 varje vecka. Det för att möta olika studerandes behov av 
handledning som fungerar även vid heltidsarbete. 

Det startades upp två olika jobbspår och det var barnomsorg och måltidsbiträde och de 
är avslutade. Det var deltagare i båda spåren som har jobbat som vikarie både inom 
förskolan och kostenheten. 

Arbetet påbörjades med flex/distanskurser inom vårdutbildningen och det kommer att 
fortsätta under hösten.  

Ett nytt upplägg påbörjades för de elever som studerar på SFI och har beslut om 
utbildningsplikt. De fick under våren mer undervisning genom ”språkkursverkstad” som 
var språkkursskursutveckling kopplat till mer praktiska moment som Idrott och hälsa 
samt skapande. Genomfördes av SFI lärare tre till fyra dagar i veckan i mer praktiska 
moment som Idrott och hälsa. 

Under våren skapades en regional utbildningsportal för yrkesutbildningar inom länet 
och där är vår vård- och omsorgsutbildning. Det står när utbildningarna startar och 
slutar samt hur många platser som finns och kopplingar till varje kommuns 
ansökningssida. Portalen är bra både för arbetsförmedlingen och regionen men också 
för företagare som kan se när en grupp elever slutar och som kan bli anställda i nästa 
steg. 

Under våren genomfördes en fortbildningsinsats inom ramen för kollegiala lärande. Alla 
medarbetare hade möjlighet att delta och processen leddes av en förstelärare. Det 
handlade om kunskapssyn och metakognition och den insatsen kommer att fortsätta 
under höstterminen 2022 och vårterminen 2023. 

Under våren har det satsats mycket resurser och arbete på att skapa ett attraktivt 
Lärcentrum utifrån beviljade statsbidrag. Nu har länets samtliga kommuner ett 
Lärcentrum och regelbundna möten genomförs för samverkan och utveckling. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Vid årsskiftet var det 20 elever som gick i mål med vård- och omsorgsutbildning. De 
har studerat i tre terminer och får vård och omsorgscollege diplom som är en 
kvalitetsstämpel för utbildningen som gör att de kan arbeta som undersköterskor. 

Flexutbildningar vid vuxenutbildningen har fortsatt vara ett nytt och populärt sätt att 
studera.  

Jobbspåren barnomsorg och måltidsbiträde som startade och genomfördes under året 
gjorde att några deltagare fick möjlighet att vikariera i verksamheterna. Jobbspåren 
genomfördes i samarbete med arbetsmarknadsenheten och med rektorer för förskolan 
samt kostchef. 

Under året skapades en regional utbildningsportal för yrkesutbildningar där Ockelbos 
vård- och omsorgsutbildning funnits med. Den skapades av representanter från 
regionens kompetensförmedlare, arbetsförmedlingen och de olika kommunerna. 
Portalen kan vara av intressant för Ockelbos företagare då det går att se vilka 
utbildningar som är i gång och när det slutförs om det finns rekryteringsbehov. 

Vuxenutbildningen har under året satsat mycket resurser framför allt genom statsbidrag 
för att skapa ett attraktivt och välfungerande Lärcentrum. Länets samtliga kommuner 
har nu ett Lärcentrum och regelbundet sker samverkan och utvecklingsarbete. 
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Kost 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan har fortsatt. Projektet har 
fallit väl ut, och cirka en sjättedel av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje 
dag.  

Projektet på Bysjöstrands äldreboende att lunch serveras i samlingssalen på fredagar 
har pausat på grund av pandemin, men det planeras för att återuppta det så snart det 
är möjligt. Projektet har varit mycket uppskattat och hoppas att det ska kunna fortsätta i 
framtiden. Hösten 2018 tilldelades kostenheten en mycket hedrande utmärkelse för 
bästa äldremat i regionen av SPF Gävleborg. 

I augusti 2020 implementerades ett nytt sätt att mäta och registrera matsvinn. 
Företaget Matomatic är leverantör av integrerade vågar och app. Stora förhoppningar 
finns att på detta sätt kunna minska matsvinnet ytterligare i verksamheterna, 
hyresavtalet har förlängts till augusti 2022. 

Den årliga Ekomatsligan genomfördes i Stockholm i maj. Ockelbo fick ta emot ett 
diplom och är den 26:e bästa kommunen i Sverige. 

Personalen har fått viss utbildning inom specialkost och konsistensanpassad kost, 
livsmedelshygien samt vegetarisk kost men med begränsningar på grund av pandemin. 
Två av kockarna har utbildats till Allergiinformatörer. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan har fortsatt. 

Projektet på Bysjöstrands äldreboende lunch serveras i samlingssalen på fredagar har 
varit pausat. 

Mätningen av matsvinn har fortsatt, hyresavtalet med företaget Matomatic har förlängts 
till januari 2023.  

 

Kulturskola, allmän kultur och fritidsgård 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Kulturskolans Blockflöjtsverksamhet inom grundskolan återupptogs. 

Skolföreställningen ”Nätet” spelades för alla mellanstadieelever. 

Kulturskolan återupptog sin konsertverksamhet inför publik. 

Valborg, Nationaldagen samt Midsommar firades på traditionellt vis.  

Skolavslutning – fritidsgården ordnade så att ungdomarna i årskurs 7-9 kunde åka på 
”Stolt och nykter” i Furuvik. 
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Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

2 skolföreställningar under hösten dels LIV som spelades för årskurs 4-6 samt ”gör en 
låt” som genomfördes med barn från kommunens förskolor. 

Föreställning Hjärta av glas som spelades på folketshus i Jädraås.  

Kulturskolan har haft 3 föreställningar inför publik under hösten. 

Arbetet med att se över de avtal kommunen har med ABF för fritidsgården har 
initierats.  

Ny chef för kulturskolan med ansvar för allmänkultur och uppföljning av fritidsgårdens 
verksamheter påbörjade sin anställning i augusti då föregående chef avslutat sin tjänst. 

Chefen för kulturskolan med ansvar för allmänkultur och uppföljning av fritidsgård har 
under hösten arbetat med att sätta sig in i Kulturskolans, allmänkulturens samt 
fritidsgårdens verksamhet.  

 

Folk- och skolbibliotek 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Under perioden har det mesta återgått till en någorlunda vanlig vardag. Besökare har 
återvänt och biblioteket har haft en hel del aktiviteter såsom lunchmusik, allsång för 
barn, författarafton, information för SFI-elever.  

Viss försiktighet hos besökare efter pandemin och deltagarantalet har varit lägre än 
normalt.  

Utlåningssiffrorna på väg upp igen och bokpraten på skolorna har genomförts. 

Under påskveckan delades det ut pysselpåsar med strykande åtgång och under 
sommarlovet har ”sommarläsningen” fortsatt för framförallt årskurs 1-3. Biblioteket 
deltar i varje nummer av Kuxabladet med boktips, oftast skrivna av bibliotekets 
barnbibliotekarie. 

För första gången på länge genomfördes Helgedagen med föreläsningar och möjlighet 
att träffas fysiskt i Bollnäs. All personal deltog, varför biblioteket var stängt. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Fortsatt återgå till en någorlunda vanlig vardag efter pandemin. Besökare har återvänt 
och en hel del aktiviteter har genomförts.  

Biblioteket har varit öppet fyra lördagar med aktiviteter för barn tre lördagar och en 
kulturlördag för vuxna.  

Fortsatt märks en viss försiktighet hos besökare efter pandemin och deltagarantalet har 
varit lägre än normalt.  

Utlåningssiffrorna är fortsatt på väg upp, en rejäl ökning mot året innan men fortfarande 
inte i nivå med året före pandemin. 

Biblioteksplan 2023-2026 blev klar under hösten. 
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Rum med studieplatser blev målat och klart under hösten och möblerna är på plats. 

 

Sim- och friskvårdscenter 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Under våren har två medarbetare slutat i simhallen och två nya rekryterats.  

Sommarsimskolan genomfördes och blev även i år en uppskattad aktivitet.  

Vattenleksaker är inköpta för medel ur investeringsbudgeten.  

Simhallen har uppdaterat larmpärm, maskinrumsfolder och rutiner för avfallshantering.  

Återkommande problem i simhallen med vattenläckage i innertaket i receptionen. 
Företagshälsovården är inkopplade och platsbesök är inbokat i början på hösten. 
Utifrån vad Företagshälsovårdens rapport visar behöver ställning tas till eventuella 
uppföljande åtgärder.  

Simhallen har fått nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med ökade krav på vatten, 
hygien, städning och luft.  

Ångbastun har varit ur funktion sedan maj 2020. Driftstörningar i bubbel och plask har 
förekommit på grund av defekt cirkulationspump, detta är nu åtgärdat. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

En av tjänsterna i simhallen är åter vakant och rekrytering pågår.  

Räddningstjänsten har utfört tillsynsbesök och givit en rapport utan anmärkning.  

Fortsatt arbete med att utreda läckage i innertaket i receptionen i samråd med 
Företagshälsan. 

Simhallen har fortsatt haft driftstörningar i bubbel och plask på grund av defekt 
cirkulationspump, detta är delvis åtgärdat.  

Utbildnings- och kulturnämnden gav simhallen i uppdrag att utöka motionssim med en 
timme per helg under hösten som sedan utvärderats.  

Utbildnings- och kulturnämnden fattade beslut på nämnden i november om att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på styrdokument för simhallens 
verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattade beslut på mötet i december om att driften av simhallen tas 
över av kommunen från Ockelbogårdar AB 1 januari 2023 samt att investeringsmedel 
på 6,5 miljoner kronor beviljades för att åtgärda brister i simhallen. 

 

Förenings- och fritidsliv 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Föreningsträffar har återigen gått att genomföra i Jädraås, Åmot, Lingbo och Ockelbo, 
träffarna har varit välbesökta. 
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Cykelleder har skapats inom kommunen. 

Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete med föreningslivet i 
sommar.  

Fritid/näringslivet har säkrat upp framtida utveckling av Rönnåsen området genom 
dialog med markägaren Kopparfors och Friluftsfrämjandet.                                                                     
Nyttjanderättsavtalet har nu tagits över från Friluftsfrämjandet till kommunen.  

Många personer har vandrat och cyklar på stigar och leder. 

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i samarbete mellan 
kommunen, näringslivet och föreningslivet, bygglovet är nu klart. 

Planeringsarbete med uppförande av omklädningsrum i ishallen, där det kommer att bli 
en kombination av ideellt arbete från Ockelbo Hockey och med kommunens egen 
personal. 

Den årliga träffen med fiskevårdsområdena har genomförts. 

Ekonomiskt stöd har beviljats via Leader Gästrikebygden till att förbättra 
iläggningsplatser för båtar i fiskevårdsområdena, planerat med 10 platser. 

Viktiga händelser för perioden aug-dec 2022 

Kommunen har tagit över nyttjanderättsavtalet för Rönnåsen området från 
Friluftsfrämjandet.  

Många personer har fortsatt vandrat och cyklat på våra stigar och leder. 

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP har fortsatt i samarbete mellan 
kommunen, näringslivet och föreningslivet. Modulerna är på plats, och tidsplanen för 
projektet är att det skall tas i drift till hösten 2023. 

Planeringsarbete med uppförande av omklädningsrum i ishallen har fortsatt. 

Efter den årliga träffen med fiskevårdsområdena kvarstår tidigare problem med att få till 
en styrelse för Mo FVF vilket medför att det råder fritt fiske utan lösen av fiskekort inom 
detta område. 

Coronastöd kom att bli ett viktigt stöd till föreningslivet, det har lämnats ut stöd på 445 
tkr under 2022. 

Framtiden 

Förskola, familjecentral/öppen förskola 

Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan fortsätta rekrytera 
behöriga förskollärare till kommunen bland annat genom att samarbeta med Högskolan 
i Gävle. 

Bibehålla att erbjuda arbetskläder, avgiftsfria pedagogiska måltider, tillgång till egen 
dator, kollegiala fortbildningsinsatser, möjligheten till utbildningar via Högskolan i Gävle 
och mottagande av förskollärarstudenter. 

Fortsätta att erbjuda introduktionsperiod med mentor för nyexaminerade förskollärare. 
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Fortsätta med särskilda uppdrag till förskollärare utifrån prioriterade områden som 
behöver bibehållas eller utvecklas.  

Vikariehantering – fortsätta att öka kvalitet och rutiner vid tillsättning, introduktion, 
bokning och löneutbetalning genom vårt digitala vikariesystem 

Byggnation av en ny förskola då behovet är stort av nya ändamålsenliga lokaler vilket 
kan bidra till att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Fortsätta att diskutera och arbeta med barngruppernas indelning och storlek. Det som 
även behöver belysas i det här arbetet är att Skolverkets rekommendationer inte lyfter 
fram hur många personal som rekommenderas till gruppstorleken. Kan vi tänka 
annorlunda, till exempel andra gruppindelningar än befintliga avdelningar som finns 
idag.  

 

Grundskola 

Årskurs F-3 Gäverängeskolan och Åbyggebyskolan  

Gemensamma ämneskonferenser där båda f-3 skolorna träffas och diskuterar i de 
olika ämneslagen men också att alla som undervisar i grundskolan i samma ämnen 
träffas. Det är då den röda tråden kan arbetas fram.  

Årskurs 4-9 Perslundaskolan  

Perslundaskolan kommer att delta i ett projekt, Främja Ungas Närvaro (FUN) och har 
blivit beviljade ESF-medel för att driva projektet. Ansökan har riktats till årskurs 7 och 
kommer att löpa genom hela deras tid på högstadiet. Utifrån de medel som beviljats 
kommer projektet att växa fram under vårterminen med bland annat elevcoach och 
speciallärare.  

Machofabriken kommer under vårterminen att genomföras i årskurs 8. 

För att stärka den röda tråden i grundskolan kommer ämneskonferenser över 
ämnesstadier årskurs 1-9 att genomföras. 

Grundskolorna behöver ett ekonomiskt anslag som kan: 

• möta det fortsatt ökande elevantalet  

• erbjuda omsorgsverksamhet med utbildade fritidspedagoger 

• ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de har rätt till 

• ge elever den ledning och stimulans de har rätt till 

• se till att vi har personal som kan arbeta förbyggande och främjande i skolans 
trygghetsarbete, till exempel socialpedagoger. 

• ge nyanlända elever en god introduktion till svensk skola och det svenska 
språrskurset, SVA-lärare 

• ge vissa elever undervisning i mindre grupp delar av dagen, till exempel elever 
med NPF. 

• erbjuda en särskild undervisningsgrupp för till exempel elever med autism. 

• ha en lednings-/administrativ organisation som är väl anpassad till antal elever 
och medarbetare samt de administrativa uppgifter som finns inom skolan. 
Detta för att förebygga fler chefsbyten och ge utrymme för ett aktivt 
pedagogiskt ledarskap.  
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Elevhälsa 

Elevhälsan fortsätter sitt arbete för att fullt ut vara en verksamhet fristående från 
grundskolan. I det ligger till exempel att skapa ett eget årshjul, upprätta en egen 
arbetsmiljöplan och att fortsätta arbeta fram en egen verksamhetsplan med mätbara 
mål. 

I mars 2023 ordnas för första gången Elevhälsans dag i samarbete med Hofors 
kommun och Sandvikens kommun. Syftet med dagen är att specialisterna från de olika 
”elevhälsorna” ska få ett forum att möta andra och utbyta erfarenheter, bygga nätverk 
samt bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete.  

Ett arbete att informera om och implementera God och nära vård kommer att ske inom 
elevhälsan.  

Ett arbete för att ta fram och jämföra nyckeltal kommer att genomföras för att 
säkerställa att Ockelbo kommun har tillräckligt med specialistkompetens inom 
elevhälsan i förhållande till lagkrav och jämfört med andra kommuner.  

 

Gymnasieskola och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Gymnasiekostnaderna ökar, dessa kostnader är svåra att budgetera beroende på val 
av gymnasium samt om elever behöver gå flera år än beräknat. 

 

Vuxen utbildning och SFI 

Den enskilt absolut viktigaste frågan för vuxenutbildning är pendlingsmöjligheterna med 
kollektivtrafiken. Det finns bara en person som har tillsvidaretjänst som bor i Ockelbo 
och övriga är pendlare. Det finns pendlare från Bollnäs, Sandviken, Valbo, Gävle, 
Skutskär och Tierp. Kollektivtrafiken har fungerat mycket sämre under hösten än 
tidigare och när Mälartåg tog bort avgångar så försvårades pendlingen ytterligare för 
de tre personer som bor i Uppsala län. Vuxenutbildningen i nuvarande form är helt 
beroende av att lärare och övriga funktioner väljer att pendla till Ockelbo och kan se ett 
mervärde i det. De kan få nya jobb direkt när de så önskar. Om några anställda väljer 
att sluta i Ockelbo kommun och jobba närmare hemmet för att pendlingen inte fungerar 
så kommer det ta många år att uppnå samma kvalitet igen och uppsatta mål kommer 
bli svåra att uppnå. 

Det är viktigt att vuxenutbildningen möter framtida utbildningsbehov och går i takt med 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft och det möjliggör också karriärväxlingar. 
Arbetsgivaren Ockelbo kommun har också möjlighet att uppmuntra anställda att 
kombinera jobb och studier och bidra till en ökad rörlighet. 

Lärcentrum har det senaste inom IT området och även grupprum och fikamöjligheter i 
en inspirerande miljö. Det finns möjligheter att studera vid yrkeshögskolor, högskola 
och universitet. Det finns ett mötesrum med plats för ca 25 personer som kan vara ett 
komplement till Kommunens övriga möteslokaler. 

Det blir från januari 2023 ett lagkrav att erbjuda kartläggning och validering. Det 
kommer också bli aktuellt för anställda inom socialförvaltning att validera sina 
kunskaper när undersköterska bir en skyddad titel från 1 juli 2023. 
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Ett utvecklingsområde för vuxenutbildningen är att mer aktivt jobba med mål för 
verksamheten som också lyfts fram i medarbetarundersökningen och ett inledande 
arbete påbörjades under hösten. Förhoppningen från vuxenutbildningen är att det 
arbete bidrar och ger möjligheter för utbildnings- och kulturnämnden att fastställa mål 
för verksamheten från 2024.   

Underhållet vid vuxenutbildningen är mycket eftersatt utvändigt. Det är efter många år 
planerat för att byta ut fönster, skulle ha bytts ut under sensommaren. Fasaden är 
trasig på flera ställen och den behöver delvis bytas ut och målas om. Det finns även 
behov av att se över så det finns fungerande dörrar. Ventilationen fungerar inte alls 
som den ska med ojämna luftflöden. I samband med fönsterbyten så kanske det går att 
göra någon form av energibesparingsprojekt där ventilationen är en del av detta. 

 

Kost 

Arbetar vidare med att kunna erbjuda gästerna goda, näringsriktiga och miljösmarta 
måltider med en ökad andel vegetariskt.   

Fortsätter samarbetet med Wij trädgårdar med leveranser av potatis och rotsaker till 
köken. Skalmaskin har köpts in till köket på Wij förskola för ännu bättre möjlighet att ta 
emot dessa grödor. 

Färsformare är inköpt till köket på Perslundaskolan. Den kommer att göra det möjligt 
att göra ännu fler produkter från grunden i egen verksamhet. Maskinen kommer också 
att bidra till en bättre arbetsmiljö för kockarna då den tar bort ett tungt och slitsamt 
arbetsmoment i att forma färser för hand. 

Kostenheten ser en utmaning i befintliga och framtida prisökningar på livsmedel. 
Prisökningar framför allt andra halvåret 2022 gör att inköpskostnaderna är 6% större än 
budgeterat. Leverantörerna bedömer att prisökningarna som beror på 
marknadskrafterna kommer att plana ut under 2023, men däremot ser inflationen ut att 
fortsätta öka samt att den svenska kronan är svag. Därtill kommer ett nytt grossistavtal 
på plats 231001, kommer sannolikt att innebära ytterligare prisökningar.  

 

Kulturskola, allmän kultur och fritidsgård 

Under våren kommer Kulturskolan arbeta med att sätta rutiner på plats för ett samlat 
arbetssätt.  

Kulturskolan fortsätter att implementera systemet Study along.  

Se över hur Kulturskolan kan utvecklas till en Kulturskola. (med fler skapande 
verksamheter).  

Utveckla samarbetet med lokala aktörer. 

Kulturskolans lokaler behöver ses över, är inte anpassade för verksamheten samt är i 
stort behov av underhåll. 

Folk- och skolbibliotek 

Hoppas att arbetet ska återgå till det normala helt och hållet efter pandemin men med 
en viss försiktighet, beredskap finns för eventuella restriktioner. 
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Att fler hittar tillbaka till biblioteket och nya låntagare kommer till.  

Förhoppningen att samarbetet med förskolor och skolor återgår till det vanliga.  

Förhoppning att kunna satsa mer på programverksamheten, kanske framförallt för 
barn. 

 

Sim- och friskvårdscenter 

Större renovering planeras under 2023, medel är beviljade i Kommunfullmäktige till ett 
belopp av 6,5 miljoner kronor. Förbereder upphandlingsdokument och projektering.  

Primär plan är: 

Flytta ut kemikalierna till vattenreningen till en fristående byggnad bakom simhallen. 
Där kommer klortillverkning att ske samt svavelsyra i tank vara placerad. Tunga och 
potentiellt farlig manuell hantering av dunkar med natriumhypoklorid och svavelsyra 
inne i fastigheten Uret försvinner.  

Bärvatten kommer att ledas ut från reningsverket till kemrummet med automatisk 
dosering.  

Ombyggnation och uppfräschning av bubbelpool och barnplask samt viss 
uppfräschning av ytskikt och innertak.  

Byte till miljövänligare media i vattenfilter samt option på automatiserad backspolning 
av vattenfilter har tagits in.  

Tidsplan är inte satt, men uppskattar att arbetet kommer att ta 6-8 veckor. Simhallen 
kommer att vara stängd under en okänd del av den tiden. 

Utforma ett förslag på styrdokument för simhallens verksamhet. 

 

Förenings- och fritidsliv 

Slutföra projektet med ishallen och bygga omklädningsrum. 

Slutföra projekt lägerboende. 

Fortsätta med energieffektiviseringar på föreningarnas lokaler. Där ingår att se över 
nya armaturer vid elljusspåren och göra en prioriteringslista vart det är lämpligast att 
byta belysning först, detta skall ske i samförstånd med berörda föreningar. 

Verka för att tillgänglighetsanpassa alla föreningsägda lokaler. 

Ny vandringsled från Åbergs fäbodar över Kämpoberget till Åmot, projektpengar 
kommer att sökas från Naturvårdsverket 

Gratis sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Anställa en person via Ockelbo Föreningsallians som syr ihop paket med träningsläger 
och dylikt. (efterfrågan är stor redan i dag). 

Hålla is i hallen från 1 augusti. Med tanke på efterfrågan från föreningar. 
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Sammankoppla idrottsplatsen med Ulvsta elljusspår med en ny led. Lona bidrag är 
beviljat, projektet är påbörjat. 

Fortsätta med dialogmötena med föreningarna via träffar 2023. 

Boka in träffar med föreningar var för sig för att få till förbättrade ansökningar gällande 
föreningsbidrag. 

 
Ekonomisk analys 

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett budgetöverskott om +392 tkr för 
verksamhetsåret 2022. Fördelat på gymnasieskola -909 tkr och övriga verksamheter 
+1 301 tkr. 

Kommentarer till avvikande utfall mot budget: 

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

Semesterlöneskuldsförändring -415 tkr, som minskar kostnaderna med -415 tkr. 

Totalt erhållna riktade statsbidrag 11 450 tkr.    

Förskola har haft mer intäkter i form av statsbidrag och ersättning för höga 
sjuklönekostnader som ger överskott i verksamheten. Vakant tjänst för rektor förskola 
har varit ersatt med inhyrd personal under året. Fristående förskola har haft fler barn 
inskrivna än beräknat.  

Området Grundskola omfattar administration, elevhälsa, grundskola årskurs 1-9 och 
köp av grundskoleplats i annan regi. Grundskolan har under året fått utökad budget 
med statsbidraget ”Skolmiljarden” 700 tkr. Verksamheterna har både positiva och 
negativa avvikelser från budget, vilket kan härröras till en omorganisation under 
hösten. Grundskola årskurs 1-9 har dock största avvikelsen som till stor del beror på 
rörliga verksamhetskostnader. Personalkostnader och statsbidrag inom budgetram.  

Förskoleklass och fritidshem har mindre personalkostnader och högre intäkter från 
föräldraavgifter än budgeterat och visar därmed ett överskott i sina verksamheter.  

Gymnasieskolan bedriv inte i egen regi, utan platser köps av annan huvudman. 
Gymnasieskola och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ett underskott som beror 
på kostnader för köp av huvudverksamhet. Personalkostnader enligt budget.  

Obligatorisk grundsärskola har haft fler elever än beräknat och därmed högre 
kostnader för köpta platser. Men överskott i verksamheten på totalen som beror på 
personalbudget som avser integrerad särskola i Ockelbo.  

Gymnasiesärskola har överskott mot budget på grund av avflyttning.  

Vuxenutbildning och Svenska För Invandrare (SFI) har ett gemensamt överskott som 
till största del beror på överskott på SFI och grundläggande undervisning, detta på 
grund av vakanta tjänster.  

Kostenhetens verksamhet finansieras via andra verksamheter i kommunen som köper 
dess tjänster. Dock har kostenheten påverkats av den stigande inflationen under året 
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och kostnaderna för inköp av livsmedel slog igenom under hösten. Det resulterar i att 
enheten inte redovisar ett noll-resultat som planerat, utan ett underskott.  

Kulturskola och fritidsgård har ett resultat inom given budgetram. Allmän kultur 
redovisasar en negativ avvikelse på grund av extra utbetalt stöd till förening.  

Bibliotek har ett resultat inom given budgetram.  

Simhallen har ett underskott mot budget. Simhall har något högre intäkter från 
besökare och hyresintäkter än beräknat, men högre personalkostnader.   

Fritidsverksamheten har underskott som beror på extra utdelning av bidrag till 
föreningar som drabbats ekonomiskt efter coronapandemin.   

Ekonomisk rapport redovisas i bilaga.  

Investering: Ordinarie investeringsnivå är 720 tkr per år. Överförda medel från 2021 
ger investeringsmedel för 2022 om 930 tkr, vilket har nyttjats fullt ut. 

 
Årets resultat 

 
 
 
Personalredovisning 

Antal anställda 
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Måluppfyllelse 

Utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål för 2022. Respektive verksamhetsmål 
finns i verksamheternas Verksamhetsberättelser för 2022. 

Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och 
rekrytera kompetens 

Mål Måluppfyllelse 

Tillgodose kraven på formell kompetens 
hos personalen inom förvaltningen 

Delvis uppfyllt för helåret. 

Kostenheten ej uppfyllt med 
kockar. 

Visstidsanställningar 

Bibehåll och öka andelen behöriga 
lärare inom förskola, grundskola och 
vuxenutbildning 

Uppfyllt 

 

Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för 
kommuninvånarna och organisationen 

Mål Måluppfyllelse 

Ökad tillgängligheten till biblioteket för 
kommuninvånarna  

Delvis uppfyllt för helåret. 
Programvara har installerats 
och arbete med larmstyrning 
har genomförts, lite arbete 
återstår med larm innan 
biblioteket kan öppna upp ”mer-
öppet”.  

Minska tidsåtgången för 
vikarieanskaffning och lönehantering 

Delvis uppfyllt för helåret. 

Systemet är på plats och 
används, finns dock delar som 
ännu inte fungerar fullt ut för att 
minska tidsåtgången.  

Lärplattformen inom förskola och 
grundskola används aktivt för 
information, kommunikation och 
dokumentation av utbildningen och 
undervisningen. 

Delvis uppfyllt för helåret. 

Nya lärplattformen är 
implementerad och används 
aktivt inom förskola och 
grundskola. 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka 
i. 

Mål Måluppfyllelse 

Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter Delvis uppfyllt för helåret. 

Cykelleder har skapats inom 
kommunen i övrigt samma 
utbud som föregående år. 

 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Måluppfyllelse 

Öka tryggheten för medborgarna 
 – simkunnighet hos medborgarna 
prioriteras under 2022 

Delvis uppfyllt 

Sommarsimskola för barn samt 
simundervisning inom 
grundskolan är genomförd.  

Simundervisning mot övriga 
medborgare har inte erbjudits. 

Öka andelen elever som uppnår 
gymnasiebehörighet i årskurs 9, mot 
föregående år 

Ej uppfyllt  
Läsåret 2021/2022, färre elever 
behöriga till gymnasiet mot 
föregående läsår 2020/2021. 
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Nyckeltal 

 
2022 

 
2021 

 
Budget Bokslut 

 
Budget Bokslut 

Kulturverksamhet kr per invånare 1 285 1 290  1 247 1 208 

        

Fritidsverksamhet kr per invånare 830 908  745 752 

        

Förskola antal barn 274 264  274 277 

Nettokostnad kronor per barn 142 018 145 080  139 047 136 780 

        

Grundskola antal elever 596 609  594 592 

Nettokostnad kronor per elev 107 693 105 924  108 042 105 515 

        

Särskola antal elever 7 13  11 9 

Nettokostnad kronor per elev 803 286 399 923  436 545 451 000 

        

Gymnasieskola antal elever 199 211  187 199 

Nettokostnad kronor per elev 134 869 131 507  129 086 138 191 
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PERSONALBERÄTTELSE FÖR UTBILDNINGS- OCH KUL-
TURFÖRVALTNINGEN 

Kommunfullmäktige i Ockelbo har fastställt kommunens personalstrategiska inriktning vil-
ket innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. 

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar här sitt arbete med kommunens fokusområden 
och mätbara mål för 2022. 

 

 

Mätbara mål för år 2022 

− Sjukfrånvaron ska inte öka.  Ej uppnått 

Sjukfrånvaron inom Utbildnings- och kulturförvaltningen har ökat mot föregående år 
från 6,5 procent till 7 procent. 

 

 

− Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt 

Mäts på kommunövergripande nivå. 

− Antal heltidstjänster ska öka procentuellt  

Se tabeller för 2022 nedan på sidan 2. 
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Personalstrategiska fokusområden 

Arbetsmiljö 

Personalpolitiskt program  

Kommunens arbetsmiljöpolicy ska revideras vilket kommer att ske i samband med framta-
gande av ett Personalpolitiskt program. Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, med-
arbetarpolicy och ledarskapspolicy. 

Behovsrelaterade arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under året.  

Uppföljning 

Ledningsgruppen för Utbildnings- och kulturförvaltningen har under hösten 2022 påbörjat 
ett fördjupande arbete med det Personalpolitiska programmet, arbetet fortsätter under vå-
ren 2023.  

Utbildnings- och kulturförvaltningen har fastslagit en gemensam lokal arbetsmiljöplan för 
förvaltningen under hösten 2022 som gäller till hösten 2023 för att förenkla gemensamma 
insatser och uppföljning. 

Utbildnings- och kulturförvaltningen har arbetat aktivt med kommunens uppdaterade ar-
betsmiljöarbete, samtliga chefer har skrivit en Arbetsmiljörapport för kvartal 4 (juli till okto-
ber) som gåtts igenom på Skyddskommitté i december. Arbetsmiljörapporten är ett verk-
tyg för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Anställda Antal Andel i %

Tillsvidare 166 81%

Visstid 39 19%

Tot 205 100%

Kvinnor Antal Andel i %

Tillsvidare 140 81%

Visstid 32 19%

Tot 172 100%

Män Antal Andel i %

Tillsvidare 26 79%

Visstid 7 21%

Tot 33 100%

Antal 
Total Tillsvidare Visstid

100% 146 9

76-99% 7 1

<76% 13 3

Tot 166 13

Kvinnor Tillsvidare Visstid

100% 125 8

76-99% 6 1

<76% 9 2

Tot 140 11

Män Tillsvidare Visstid

100% 21 1

76-99% 1 0

<76% 4 1

Tot 26 2

Sysselsättningsgrad
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Förvaltningschef har delegerat arbetsmiljöansvaret till ansvariga chefer i förvaltningen och 
de som inte gått eller behövde förnya kunskaperna har deltagit på Arbetsmiljöutbildning 
genom Företagshälsovården. 

Ett gott samverkansklimat 

Samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, tydliggör kopplingen mellan 
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har för-
tydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplats-
nivå och partsnivå. Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och in-
formationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. 

Två gemensamma chefsdagar genomförs varje år. 

Uppföljning 

Inom Utbildnings- och kulturförvaltningen har samverkan genomförts på de olika nivåerna 
under året. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma och arbeta före-
byggande mot kränkande särbehandling samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling 
kommer att genomföras. 

Som stöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ett IT-stöd att köpas in under 
2021. 

Uppföljning 

Utbildnings- och kulturförvaltningens har inte haft några uttalade aktiviteter kopplat mot 
området som lyfts fram, men det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Ett arbete att växa i 

Genomförande av medarbetarenkät är ett prioriterat område. Medarbetarenkät genomför-
des i början av 2020 och resultatet har presenterats under hösten 2020.  

De förbättringsområden som framkommer ska diskuteras och handlingsplaner har upprät-
tats och kommer att presenterats vidare. Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras 
under 2022.  

Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organi-
sationen.  

Att utveckla ledarskapet är en viktig del att kontinuerligt arbeta vidare med. 
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Uppföljning 

Medarbetarundersökningen genomfördes under våren 2022 och samtliga verksamheter 
har gått igenom resultatet och upprättat handlingsplaner, saknas handlingsplan från en 
verksamhet utifrån att det är en liten enhet som inte fick ett eget resultat samt chefsbyte 
under verksamhetsåret. 

Utveckla ledarskapet, två av rektorerna har påbörjat det statliga Rektorsprogrammet un-
der 2022 och en till är antagen och påbörjar i januari 2023. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Lönekartläggning, löneanalys och omvärldsbevakning är områden som ska bevakas och 
upprättas årligen. 

Uppföljning 

Utbildnings- och kulturförvaltningen har genomfört en partsgemensam dialog och Löne-
analys tillsammans med fackliga representanter i Lärarförbundet och LR med stöd från 
HR i december 2022. 

 

Projekt Heltid som norm  

Ockelbo kommun deltar SKR:s gemensamma projekt Heltidsresan. Projektet präglar det 
framtida arbetet. Information från projektet ska ske vid varje personalutskott. 

Uppföljning 

Utbildnings- och kulturförvaltningen har inte varit en del av projektet Heltidsresan men 
strävar mot att rekryteringar som sker är heltidsanställningar. 

Uppföljning 

Det personalstrategiska dokumentet med fokusområden, handlingsplan och mätbara mål 
ska delges nämnderna för att diskuteras i organisationen och med en förankringsprocess i 
alla verksamheter. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut och bokslut. 

Uppföljning 

Utbildnings- och kulturförvaltningen behöver inför nästkommande år och i samband med 
målarbetet inför 2024 delge nämnden det personalstrategiska dokumentet så att det blir 
ett aktivt arbete som förankras i samtliga verksamheter inom förvaltningen. 



PERSLUNDASKOLAN                

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

15--16 39 56 59 38 50 52 154 140 294

16--17 53 39 54 61 43 48 146 152 298

17--18 44 54 43 56 66 43 141 165 306

18--19 66 46 55 44 55 66 167 165 332

19--20 52 69 44 57 48 60 165 165 330

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

21--22 64 49 51 70 51 61 164 182 346

22--23 76 65 49 55 72 50 190 177 367

23--24 62 76 65 49 55 72 203 176 379

24--25 62 62 76 65 49 55 200 169 369

25--26 67 62 62 76 65 49 191 190 381

26--27 51 67 62 62 76 65 180 203 383

GÄVERÄNGESKOLAN  

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

15--16 31 41 24 32 - - - 97 128

16--17 22 31 41 24 - - - 96 118

17--18 25 24 32 41 - - - 97 122

18--19 36 29 26 37 - - - 92 128

19--20 34 40 28 28 96 130

20--21 34 35 37 29 101 135

21--22 28 37 36 38 111 139

22--23 25 27 36 35 98 123

23--24 35 25 27 36 88 123

24--25 38 35 25 27 87 125

25--26 33 38 35 25 98 131

26--27 39 33 38 35 106 145

ÅBYGGEBY SKOLA  

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

15--16 19 26 16 23 - - - 65 84

16--17 27 19 25 16 - - - 60 87

17--18 30 26 17 26 - - - 69 99

18--19 33 28 26 18 - - - 72 105

19--20 24 34 30 25 89 113

20--21 26 24 36 30 90 116

21--22 39 28 28 38 94 133

22--23 26 40 26 27 93 119

23--24 18 26 40 26 92 110

24--25 17 18 26 40 84 101

25--26 15 17 18 26 61 76

26--27 16 15 17 18 50 66



SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs

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

15--16 50 67 40 55 39 56 59 38 50 52

16--17 49 50 66 40 53 39 54 61 43 48

17--18 55 50 49 67 44 54 43 56 66 43

18--19 69 57 52 55 66 46 55 44 55 66

19--20 58 74 58 53 52 69 44 57 48 60 573

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

21--22 67 65 64 76 64 49 51 70 51 61 618

22--23 51 67 62 62 76 65 49 55 72 50 609

23--24 53 51 67 62 62 76 65 49 55 72 612

24--25 55 53 51 67 62 62 76 65 49 55 595

25--26 48 55 53 51 67 62 62 76 65 49 588

26--27 55 48 55 53 51 67 62 62 76 65 594

Barn per upptagningsområde 

Föd år Gäveräng       Lingbo Åbyggeby Jädraås Åmot Totalt

2011 30 4 13 3 3

2012 40 6 15 2 7

2013 28 5 20 3 4

2014 33 2 19 0 4

2015 21 9 31 3 3

2016 21 5 26 18 3 3 24 50

2017 29 6 35 15 0 3 18 53

2018 34 4 38 14 1 2 17 55

2019 29 4 33 7 3 5 15 48

2020 35 4 39 14 2 0 16 55

2021 30 6 36 7 4 3 14 50

2022 24 1 25 14 0 2 16 41
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Internkontrollplan 2022 - Uppföljning  

Förslag till beslut 

Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2022 godkänns.                        

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet 

av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden. 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden till kommunstyrelsen.                      

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2022.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2022 

 

Rutin 
Kontrollmål Ansvarig för att 

kontroll utföres 
Kontrollmetod (inkl fre-
kvens) 

Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Tillbud/Olycksfall inom 
förskolan och grundsko-
lan digitaliserar 

Respektive chef får intro-
duktion och behörighet 

Förvaltningschef 

 
Andel rapporteringar som 
sker digitalt kontra papper 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Uppfyllt  
Årlig uppföljning 2022 

Digitalisera kvalitetsar-
betet förskolan/grund-
skola 

Respektive chef får intro-
duktion och implemente-
rar detta i resp. personal-
grupp 

Förvaltningschef 
Delårsredovisningar sker di-
gitalt 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Uppfyllt  
Nya rutiner för uppföljning 
av kvalitetsarbetet har im-
plementerats. 
Årlig uppföljning 2022 

Timecare infört vad det 
gäller vikariehantering 

Respektive chef får intro-
duktion och behörighet 

Förvaltningschef 
Andel frånvarotid vi löser 
med vikarier 

Utbildnings- 
och kulturnämnden 

Uppfyllt  
Årlig uppföljning 2022 
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Tillbud och olycksfall 2022 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning tillbud och olycksfall 2022.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområden skall redovisas till nämnden två gånger per år.    

Beslutsunderlag 

Anmälda tillbud och olycksfall 2022.                     

 

  Tillbud Olycksfall 

Barn/elever 

Förskola  19 (18)  49 (54) 

Grundskola  55 (33)  65 (36) 

Vuxenutbildning    0  (0)    0 (0) 

 

Personal 

Förskola  0 (13)    1 (12) 

Grundskola  9 (3)    8 (0) 

Vuxenutbildning  0 (0)    0 (0) 

Kostverksamhet   0 (0)    1 (0) 

 

Anmälda tillbud/olycksfall år 2021 redovisas inom parentes. 
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Förvaltningsbudget 2023 

Förslag till beslut 

                                        

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ska, utifrån tilldelad ram fastställa 

förvaltningsbudget för år 2023.     

Beslutsunderlag 
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Investeringsplan 2023 

Förslag till beslut 

Godkänner investeringsplan 2023.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska fatta beslut gällande investeringsbudgeten fär år 2023. Beslut 

fattas utifrån enhetschefernas inlämnade behov av investeringar under året.                         

Beslutsunderlag 

Enhetschefernas inlämnade behov av investeringar 2023.                          



Investeringsplan 2023   

  
Beloppsgränsen för investering är ett fast belopp om 20 000kr. Pbb 2021 är 52 500 
kr  

Utrustning  (belopp anges i kr) 

800 000 

2023 

30000 Förvaltningschef 0 

Inga kända behov  

  

31100 Huvudbiblioteket  

Konst 26 250 

  

31200 Kulturskolan   

Instrument 40 000 

Möbler Kulturstation inkl. Ungdomsgården 80 000 

Ljud 40 000 

  

31400 Fritid  

Möbler till lägerboende och cafeterian 100 000 

  

31900 Simhall  

Skurmaskin 60 000 

  

32500 Grundskola  

Perslunda   

Bänkar, stolar och hängare till blivande åk 4 106 250 

Symaskiner till syslöjden (14 st) 95 000 

Laborationsutrustning NO högstadiet 50 000 

Bord och stolar till syslöjdssalen 58 000 

Gäveränge  

Kontorsstolar (5 st) 25 000 

Högskåp (3 st) 20 000 

Åbyggeby  

Stolar (15 st) 15 000 

Elevförvaring, skåp med dörrar och rullvagnar 24 500 

  

32620 Förskola 0 

Förskolan avstår investeringsmedel 2023, då de tagit del av dessa flera år i rad  

  

32700 Vuxenutbildningen , SFI/ Kommvux 0 

Inga behov 2023  



  

  

33100 Kost  

Skurmaskiner 2 st 60 000 

  

  

Totalt 2023 investering 800 000 

  

Inför 2024 ser vi ett behov av att utöka Investeringsbudgeten.  
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Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående 
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem 2023 

Förslag till beslut 

Ersättningsnivå för elevpeng 2023 godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Elevpengen gäller för elever som är folkbokförda i Ockelbo kommun vid 

avläsningstillfället och tillämpas för såväl kommunal som fristående 

verksamhet. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola, 

förskoleklass, grundskola respektive fritidshem.  

 

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. 

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.  
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Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2023-01-31.                          

Ärendet 

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 2023 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. 

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. 
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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. 

Inför 2023 beslutades att elevernas kön ska vara en socioekonomisk 

parameter. Viktningen ska ta hänsyn till kön om det finns enheter med tydlig 

överrepresentation av pojkar. Utifrån den data som erhållits görs 

bedömningen att det inte finns skäl till att använda denna viktning då 

avvikelsen är mycket låg för grundskoleenheterna.   

Underlaget för viktningsvariablerna är inhämtade från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) hösten 2022 och baseras på inskrivna elever. 

 

Fristående enheter Kommunala enheter 

Förskola 1-3 år* 155 029  143 572 

Förskola 4-5 år** 148 651  141 728 

 

Förskoleklass 106 091  106 290 

 

Grundskola åk 1-3 79 556  78 994 

Grundskola åk 4-6 96 051   106 561 

Grundskola åk 7-9 105 505  110 890 

 

Fritidshem  36 469  36 641 

 

* 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. 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Fristående huvudmän och andra kommuner 
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Föräldrarnas utbildningsbakgrund varierar på följande sätt för de olika enheterna: 

Förskoleklass och grundskola 

Enheter 
Föräldrars 

utbildningsnivå 
Omvänt index 

Gäveränge 
Förskoleklass 

2,13 98,70 

Åbyggeby 
Förskoleklass 

2,24 94,10 

Interkommunal 
Förskoleklass 

2,19 96,21 

Fristående 
Förskoleklass 

2,19 96,21 

Gäveränge 1-3 1,96 107,33 

Åbyggeby 1-3 2,21 95,39 

Interkommunal 1-3 2,09 100,81 

Fristående 1-3 2,09 100,81 

Perslunda 4-6 2,06 102,29 

Interkommunal 4-6 1,50 140,46 

Fristående 4-6 2,75 76,62 

Perslunda 7-9 2,16 97,64 

Interkommunal 7-9 1,75 120,40 

Fristående 7-9 2,50 84,28 

   

Medel  2,11  

Index  100,00  
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Förskola 

Enheter 
Föräldrars 

utbildningsnivå 
Omvänt index 

Stenhuggaren 1-3 2,02 101,79 

Wij 1-3  2,00 103,00 

Byar 1-3  2,18 94,31 

Fristående 1-3  1,90 108,42 

Interkommunal 1-3 2,01 102,48 

Stenhuggaren 4-5 1,80 114,21 

Wij 4-5 2,08 98,88 

Byar 4-5 1,90 108,42 

Fristående 4-5 2,44 84,27 

Interkommunal 4-5 2,25 91,55 

   

Medel  2,06  

Index 100,00  

 

Fritidshem 

Budget för fritidshemmen har inte viktats utifrån socioekonomiska faktorer. 
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Elevpeng 2023 
 
   

Fristående enheter Kommunala enheter 

Förskola 1-3 år* 155 029  143 572 

Förskola 4-5 år** 148 651  141 728 

 
Förskoleklass 106 091  106 290 

 

Grundskola åk 1-3 79 556  78 994 

Grundskola åk 4-6 96 051   106 561 

Grundskola åk 7-9 105 505  110 890 
 

Fritidshem  36 469  36 641 
 

* 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 

   
 

 

 
2023 
helår 

Varav 
Lokaler 

Varav 3% 
admin 

Avdrag för 
föräldra-
avgifter 

Varav 
6% 

moms 
Förskola 1-3år 155 029 29 177 4 443 6 679 9 153 

Förskola 4-5år 148 651    30 873 4 268 6 679 8 792 

Förskoleklass 106 091 20 291 2 915   6 005 

Grundskola åk 1-3 79 556 13 364 2 186  4 503 

Grundskola åk 4-6 96 051 21 673 2 639  5 737 

Grundskola åk 7-9  105 505 23 320 2 899  5 972 

Fritidshem 36 469  13 209  1 178 6 388 2 426 

Kommunala 
enheter 

   
 

 
2023 
 helår 

Varav 
Lokaler 

Varav  
admin 

Avdrag för 
föräldra-
avgifter 

Förskola 1-3år 143 572 29 177 4 443 6 679 

Förskola 4-5år 141 728 30 873 4 268 6 679 

Förskoleklass 67 577 20 291 2 915  

Grundskola åk 1-3 76 608 13 364 2 186  

Grundskola åk 4-6 109 566 21 673 2 639  

Grundskola åk 7-9  100 686 23 320 2 899  

Fritidshem 32 480 13 209 1 178 6 388 
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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 måndag 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 2023-01-30.                           

 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektor 
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Arbetsår för personal med uppehållstjänst inom 
grundskolorna i Ockelbo kommun läsåret 2023-2024 

Förslag till beslut 

Beslutar enligt nedan: 

Förskollärare/lärare i fritidshem/barnskötare (enligt bilaga U) 

Höstterminen 2023 

Torsdag 10/8 – Onsdag 20/12 133 kalenderdagar 

Vårterminen 2024 

Måndag 8/1 – Tisdag 18/6  163 kalenderdagar 

Totalt  

(uppehållslönefaktor 0,92)  296 kalenderdagar 

 

Elevassistenter (enligt bilaga U) 

Höstterminen 2023 

Torsdag 17/8 – Onsdag 20/12 126 kalenderdagar 

Vårterminen 2024 

Måndag 8/1 – Tisdag 11/6  156 kalenderdagar 

Totalt   282 kalenderdagar 

(uppehållslönefaktor 0,88)  

                      

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fastställa arbetsår för personal med uppehållstjänst inom 

grundskolorna i Ockelbo kommun läsåret 2023-2024.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2023-01-30.    

 

 

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 



 

 

 
 
 
Åberg, Ola, 070-414 14 22 
ola.aberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-31 
Referens 

UKN 2023/00018  
 

  

 

 UKN 

 

Läsårsdata för Vuxenutbildningen i Ockelbo kommun 
2023-2024 

Förslag till beslut 

Beslutar enligt nedan: 

 

Höstterminen 2023   

Måndag 28/8 – Fredag 12/1 -24 

 

Vårterminen 2024  

Måndag 22/1 – Fredag 7/6                    

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att fastställa läsårsdata för Vuxenutbildningen i Ockelbo 

kommun 2023-2024.                         

Beslutsunderlag 

Rektor Ola Åbergs tjänsteskrivelse 2023-01-31.                           



 

 

 
 
 
Åberg, Ola, 070-414 14 22 
ola.aberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-31 
Referens 

UKN 2023/00022  
 

  

 

 UKN 

 

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

Förslag till beslut 

Beslutar enligt nedan: 

 

Höstterminen 2023 

Måndag 14/8 – Torsdag 21/12  92 A-dagar 

 

Vårterminen 2024 

Måndag 8/1 – Onsdag 19/6                    102 A-dagar                     

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Vuxenutbildningen.                         

                          

 

  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektor 
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Svar till revisorerna gällande "Granskning av arbetet 
kring barn och unga som riskerar att fara illa" 

Förslag till beslut 

Godkänner svaret. 
 
 
Skriftligt svar från socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden på 
hur de avser åtgärda nedanstående förbättringsområden/brister som 
påtalats i revisionsrapporten. 
 
Åtgärder för förbättringsområden/brister kopplat mot revisionsfråga: 

1. Finns tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen 

kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa? 

En tidplan har tagits fram för omarbetning av befintlig ”Tillsammans 

Plan för samverkan mellan UKN och SN. Arbetet kommer att bli klart 

under våren 2023, beslut i respektive nämnd för att sedan gå vidare 

till KS och KF i juni 2023. Den omarbetade planen för Samverkan 

mellan UKN och SN ska gälla från 1 augusti 2023. 

 
2. Finns tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom 

kommunen? 

Socialförvaltningen har reviderat dokumentet ”Om att anmäla till 

Socialtjänsten”. Utbildnings- och kulturförvaltningen ser över och 

synliggör befintliga rutiner gällande orosanmälan så att de blir kända 

för samtliga medarbetare. Arbetet ska vara klart 30 juni 2023. 

 
3. Finns metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig 

upptäckt? 

Socialförvaltningen ser över och tar fram rutiner för uppföljning av 

det förebyggande och främjande arbetet. Arbetet ska vara klart 1 

september 2023.  

 
4. Är utbudet av insatser till barn och unga som riskerar att fara illa 

tillfredsställande?  

Ingen anmärkning. 

 
5. Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och  

ungas uppväxtvillkor? 
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I målarbetet inför 2024 tar Socialnämnden och Utbildnings- och 

kulturnämnden fram och beslutar om gemensamma mål som mäter 

utvecklingen av barn och ungas uppväxtvillkor.  

 

6. Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barns och ungas 

uppväxtvillkor? 

Se fråga 1 och 5     

                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2023-01-31. 

PwC revisionsrapport                          

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunens revisorer 
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Rapporter/Övrigt 

                       

1. Kränkande behandling. 

2. Skolinspektionen uppföljningsbeslut 2022-12-15 – Uppföljning av 

kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete för rättvisande och och 

likvärdiga betyg vid Ockelbo kommun. 

3. Skyddskommitté. 

4. Arbetsmiljörapport. 

5. Utvecklingsstipendiat 2023.                                   kl 15.30 Malin Åberg  

6. Simundervisning. 

7. Ansvar under skolskjuts. 

8. Uppföljning resultat, betyg och behörighet till gymnasiet. 

9. Återrapport F A Enström/H Krooks stiftelser. 

10. Infrabastun – avgift.  

11. Introduktion ny mandatperiod. 

 

                          

                          

  

 












