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Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                       

 

1. Ansökan bidrag – Föreningen Konst & Landskap, 2019-03-20. 

2. Ansökan bidrag – Föreningen Finnskolsriket, 2019-03-20. 

3. Ansökan bidrag – Ockelbo Marknad Ek Förening, 2019-03-20.  

4. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Didaktus 

Skolor AB, 2019-03-25. 

5. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Forshaga 

Akademin, 2019-03-25. 

6. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Grillska 

Gymnasiet, 2019-03-25. 

7. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Hagströmska 

gymnasiet, 2019-03-25. 

8. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Hälsinglands 

utbildningsförbund, 2019-03-25. 

9. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Lärande i 

Sverige AB, 2019-03-25. 

10. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, NaturLära i 

Hälsingland, 2019-03-25. 

11. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, NTI 

gymnasiet, 2019-03-25. 

12. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Friskolan 

Nytorp AB, 2019-03-25. 

13. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, 

Plusgymnasiet, 2019-03-25.  

14. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Praktiska 

gymnasiet, 2019-03-25. 

15. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Sandviks 

Utbildnings AB, 2019-03-25. 
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16. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, S:t Sigfrids 

Folkhögskola,  2019-03-25. 

17. Beslut om prislista för gymnasiet till fristående huvudman, Thoren 

Gruppen AB, 2019-03-25. 

18. Beslut om prislista för gymnasiet till Sandvikens kommun, 2019-03-25. 

19. Beslut om prislista för gymnasiet till Sundsvall kommun, 2019-03-25. 

20. Beslut om prislista för gymnasiet till Uddevalla kommun, 2019-03-25. 

21. Beslut om prislista för gymnasiet till Tierps kommun, 2019-03-25. 

22. Beslut om prislista för gymnasiet till Uppsala kommun, 2019-03-25. 

23. Beslut om prislista för gymnasiet till Gävle kommun, 2019-03-25. 

24. Beslut om prislista för gymnasiet till Norrköpings kommun, 2019-03-25. 

25. Beslut om prislista för gymnasiet till Ljusdals kommun, 2019-03-25.  

26. Beslut om elevpeng till fristående huvudman, Internationella Engelska 

skolan i Gävle, 2019-02-20. 

27. Beslut om elevpeng till fristående huvudman, Ulno AB Prolympiaskolan, 

2019-02-20. 

28. Beslut om elevpeng till fristående huvudman, Kunskapsskolan i Sverige 

AB, 2019-02-20. 

29. Beslut om elevpeng till fristående huvudman, Friskolan Lyftet, 2019-02-20. 

30. Beslut om elevpeng till fristående huvudman, Åbyggeby 

Föräldrakooperativa förskola, 2019-02-20.                
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns.                       

 

1. Kommunfullmäktige § 106/2018 – Långsiktig investeringsplan 2019-2025. 

2. Kommunstyrelsen § 49/2019 – Ekonomisk uppföljning – nämnderna. 

3. Kommunstyrelsen § 51/2019 – Uppdrag till styrelse/nämnder – inför 

budget 2020-2022. 

4. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij 

förskola, Mumin, 2019-04-01. 

5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij 

förskola, Smultronet, 2019-04-01. 

6. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij 

förskola, Kaplansgården, 2019-04-01. 

7. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport 

Perslundaskolan, kök, 2019-04-15. 

8. Skolverket – Förändrad insamling av elevuppgifter, 2019-03-07. 
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Gästriklandsfonden - stiftelsen Per Erikssons och 
Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående 
skolprestationer 

Förslag till beslut 

1. Ockelbo kommun ansöker om stipendium från Gästriklandsfonden om 

5 000:- kronor för framstående skolprestation i tekniskt/naturvetenskapligt 

ämne resp 5 000:- kronor inom området musik, slöjd eller konstnärlig 

verksamhet.    

                

 

Sammanfattning av ärendet 

Gästriklandsfonden delar ut stipendium för framstående skolprestationer till 

elever inom skolan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun, samt 

inom Landstingets skolverksamhet. 

Stipendierna är dels Per Erikssons stipendium för framstående skolprestation 

i tekniskt och naturvetenskapligt ämne och dels Hedvig Ulfsparres 

stipendium för framstående skolprestationer inom området för musik, slöjd 

eller konstnärlig verksamhet. 

Varje stipendium är på 5 000:- kronor.                         

                         

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar från Perslundaskolan.                           

 

 

Anette Stensson 

Sekreterare 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Gästriklandsfonden 

Rektor Perslundaskolan 

Ekonomi 
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Ekonomisk uppföljning mars 2019 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning mars 2019.                         

                          

  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



OCKELBO KOMMUN 2019

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - Ekonomisk uppföljning PREL mars

Budget Utfall Avvikelse Förbrukn i % Års- Avvikelse Uppf %

Budget mars mars mars Riktpunkt prognos årsprognos årsprognos

Verksamhet 2019 2019 2019 2019 25,0% 2019 2019 2019

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 303 76 93 -17 30,7% 303 0 100,0%

42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 450 363 400 -38 27,6% 1 450 0 100,0%

43 KULTURSKOLA 3 070 768 625 143 20,4% 3 070 0 100,0%

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 4 820 1 205 1 178 27 24,4% 4 820 0 100,0%

45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 218 55 43 12 19,7% 218 0 100,0%

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 597 899 847 52 23,5% 3 597 0 100,0%

60 FÖRSKOLEKLASS 2 571 643 639 4 24,9% 2 571 0 100,0%

61 FÖRSKOLA 32 524 8 131 8 352 -221 25,7% 33 724 -1 200 103,7%

62 FRITIDSHEM 3 478 870 776 94 22,3% 3 478 0 100,0%

63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 330 583 544 39 23,3% 2 330 0 100,0%

64 GRUNDSKOLA 46 024 11 506 12 019 -513 26,1% 47 024 -1 000 102,2%

66 VUXENUTBILDNING 11 577 2 894 2 661 233 23,0% 11 577 0 100,0%

67 GYMNASIESÄRSKOLA 3 580 895 993 -98 27,7% 3 580 0 100,0%

69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB -1 180 -295 -347 52 29,4% -1 180 0 100,0%

97 KOSTVERKSAMHET 0 0 82 -82 0 0

Summa UKN (exkl program 65 gymn) 114 362 28 591 28 905 -315 25,3% 116 562 -2 200 101,9%

0

65 GYMNASIESKOLA 20 039 5 010 4 950 60 24,7% 22 739 -2 700 113,5%

Summa UKN totalt 134 401 33 600 33 855 -255 25,2% 139 301 -4 900 103,6%

Kommentarer

61. Lönekostnader över budget, extra personal elevhälsa och administration förskola. 

64. Lönekostnader över budget.

65. Beräknat gå över budget, faktisk kostnad gymnasiet. 
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Inför Års- och flerårsbudget 2020-2022 

Förslag till beslut 

Nämnden äskar för år 2019 medel till: 

 

1. Förskolan äskar 1512tkr till tre årsarbetare ny avdelning Wij förskola.  

Utökad elevhälsa, en årsarbetare 613tkr.  

Utökning av ram till avskrivningar inventarier 133tkr.  

 

2. Grundskolan äskar 1108tkr pedagogisk satsning NPF.  

 

3. Gymnasieskolan äskar 3100tkr för faktiska kostnader för elevkostnader.  

 

4. Vuxenutbildningen äskar 2100tkr till fyra årsarbetare, lärcentrum, IM 

och yrkesutbildningar.  

280tkr för datorer och inventarier. 

 

Totalt äskar UKN 8 800tkr 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiska förutsättningar 

Utbildning- och kulturnämnden redovisar konsekvenserna utifrån 

preliminära tilldelade ramar för års och flerårsbudgeten 2020–2022 

Utbildning- och kulturnämnden har erhållit 136 584tkr år 2020, 138 853tkr 

år 2021 och 141 167tkr år 2022.                         

                              

Ärendet 
 
Budget 2020–2022 

Förskolan 

Under senhösten 2019 kommer renovering och ombyggnation av Wij 

förskola att färdigställas och tas i bruk. Den nya förskolan är utbyggd med en 

avdelning mer än tidigare och verksamhetens personalgrupp behöver därför 

utökas med 3 års-arbetare. Äskar för beräknad årskostnad 1512tkr. I 

samband med nybyggnationen kommer förskolan att utrustas med 
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inventarier, 600tkr tidigare beslutat ärende och årets investeringar 700tkr. 

För att klar avskrivningen på dessa inventarier äskar förskolan 133tkr 

årligen.  

 

Förskolans behov av arbete med elevhälsa har under senaste åren ökat. För 

att säkerställa att förskolan arbetar efter de krav och riktlinjer som finns idag 

har området för elevhälsa utökats. Äskar 613tkr, motsvarande 1 årsarbetare, 

för att tillgodose den tjänsten. 

 

Under 2018 övertog kommunen förskolan Lilla Jag efter att Humana inte 

skulle driva den vidare. Det beloppet kommunen hade fördelat till den 

fristående aktören täcker inte kostnaderna för oss att driva den vilket ger oss 

ett underskott i budget.   

 

Om förskolan inte får den önskade utökningen så innebär det att 

barngrupperna kommer att öka, ligger redan över skolverkets 

rekommendation. Förskolan kommer inte kunna möbleras upp på ett för 

verksamheten lämpligt ändamål. Barn med särskilda behov kommer vi inte 

kunna ge tidiga insatser så att deras utveckling sker som vi önskar. 

 
Grundskolan 

 

Liksom förskolan har grundskolan stora utmaningar med personal som har 

kompetens för att möta skolans alla elever. För att ha möjlighet att tillgodose 

elever behov med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, äskar 

grundskolan 1108tkr.  

 

Skolans budget täcker inte timplanen just nu. Modersmål erbjuder vi 40 

min/vecka för de elever som har rätt att läsa modersmål. Det är för lite tid för 

att uppnå de kunskapskrav som finns i ämnet. 

 

Skolan har de senaste tre åren haft ökade kostnader för införandet av 

digitalisering till elever i form av 1till 1-satsning med en dator per elev. 

Enligt utbildning- och kulturnämndens beslut introducerades digitaliseringen 

i högre takt än vad det fanns utrymme för i budgeten. Vi ska följa politiskt 

fattade beslut, för att vi ska kunna göra det så behöver vi utökad budget.   

 

Om vi inte ökar grundskolans budget så kommer elevernas måluppfyllelse 

att sjunka. Fler elever kommer inte att klara sin skolgång vilket ger 

kommunen ytterligare kostnader på sikt. Vi kommer även behöva ompröva 

beslutet om 1 till 1. 

 

 

Gymnasieskolan 
 
Elever från Ockelbo kommun går i gymnasiet på andra orter då det inte finns 

någon egen gymnasieskola inom kommunen. Elevantalet kommer under de 

kommande tre åren att vara fler än tidigare år, för att sedan sjunka i elevantal  
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igen. Detta betyder att kostnaden för gymnasiet kommer att öka, äskar 3100 tkr.  

 

Alternativet om vi inte får medlen är att vi gör ett budgetunderskott på 

motsvarande belopp då vi inte kan neka våra elever gymnasieutbildning. 

 

Vuxenutbildning/SFI 
 

Lärcentrum startar i Ockelbo kommun hösten 2019 och det finns för 

innevarande år ingen budget för den verksamheten. Inför budget 2020 finns 

det behov av motsvarande 1 års-arbetare till Lärcentrum och därför äskas 

534tkr samt 100tkr för inventarier. 

I nuläget finns inga yrkesutbildningar i Ockelbo kommun och det är vi 

ensamma om i det samarbete som benämns Gästrikevux som också består av 

Gävle, Hofors, Sandviken och Älvkarleby kommun. Mycket av kostnader för 

uppbyggnaden av yrkesutbildningar kan i nuläget finansieras med statsbidrag 

men också en egen insats förväntas. Om det ska finnas yrkesutbildningar så 

behövs en 1 årsarbetare motsvarande 532tkr. 

IT standarden är eftersatt när det gäller tillgänglighet av datorer och därför 

äskas om 50 nya datorer inför 2020 till en kostnad av 180 tkr. 

Det finns ett antal elever som i dagsläget har det som kallas IM-praktik och 

finns kopplade till AME. Nu har vi fått ansökningar av de första ungdomarna 

om studier och om det ska ske i Ockelbo så finns det ingen budget som är i 

närheten för att täcka de behoven. Ska IM finnas i Ockelbo så krävs en 

satsning på motsvarande 2 årsarbetare motsvarande 1075tkr. 

 

 

Framtid 
 

Förskolan 
 
Utredning om förskolan i kommunen har påbörjats och kommer att redovisas 

UKN i september, vision för förskolan 2030. 

 

Grundskolan 
 

Grundskolan står i utmaningar vad det gäller att fler elever lyckas och kan 

komma in på önskat gymnasieprogram. Meritvärdet har de sista åren sjunkit 

men det som är än mer adekvat är att vi arbetar med andel elever som uppnår 

behörighet till gymnasieskolan. För att vi ska kunna göra det så behöver vi 

kompetens höja personalen mot elever med särskilda behov, anpassa 

studiemiljön så att den passar fler elever. 

 

Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera behörig 

personal. Kunna anställa behörig personal är en mycket stor utmaning pga 

rådande brist på behöriga,  
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Vuxenutbildning/SFI 
 

Vi har ett behov av att utbilda arbetskraft på orten i allt större utsträckning, 

finns möjligheter till detta i form av Lärcentrum som vi idag har teknisk 

utrustning för men kräver också att vi har utrymme för personal som jobbar 

med det. 

 

Att arrangera fler yrkesutbildningar på orten är fullt möjligt men där behöver 

vi en politisk viljeinriktning för vuxenutbildningen i kommunen 

 

Fritid 
 

Utbildnings- och kulturnämnden vill flytta anläggningsfrågor i sin helhet till 

kommunstyrelsen och teknikområdet. 

Behov av att se över och att öka anslaget till föreningsbidrag. Bidraget har  

legat på samma nivå över lång tid. Många föreningar har hört av sig till 

kommunen och bett om ekonomisk hjälp då ”föreningsgnistan” håller på att 

slockna. Rimligt att vi justerar upp föreningsbidragen enligt traditionell 

uppräkning varje år. 

 

 

Kostverksamheten 
 

Kommande livsmedelsavtal blir klart hösten 2019. Högre priser är att vänta.  

 

 

 

 

Ola Johansson 

 

Förvaltningschef 

UKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiutskottet 
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Nämndens kvalitetsbild 2, NK 2 

Förslag till beslut 

1. Skolans plan för mottagande av nyanlända elever ska utvärderas och 

revideras och tydligare spridas bland alla medarbetare för att kunna ge 

alla nyanlända elever bästa förutsättningar att ta del av undervisningen.  

  Rapporteras fortlöpande till UKN så länge insatsen pågår. 

 

2. Insatserna via skolverkets insatser rapporteras fortlöpande till UKN under 

hela perioden. 

 

3. Fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att vi uppnår en 

mer gemensam kvalitetsbild för hela verksamheten. Tas vid UKN i 

oktober i samband med Ek 3. 

 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens kvalitetsbild 2 bygger delvis på enheternas kvalitetsbilder men 

redogör även för den riktade insatsen från skolverket, Nyanländas lärande. 

Centrala förskolan 

Förskolan i byarna - Jädraås, Lingbo, Åmot samt Lilla jag och Ängens 

förskola 

Grundskolan 

Vuxenutbildningen                                                                                                                

 

Beslutsunderlag 

Enheternas kvalitetsbild.                          

 

Ärendet 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Nämnden har beslutat om en modell för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

på huvudmannanivå. Modellen utgår från skollagens bestämmelser om 

systematiskt kvalitetsarbete samt de allmänna råden. 

Modellen för SKA bygger på att varje enhet tre gånger per år upprättar en 

kvalitetsbild som i sin helhet delges nämnden, detta bildar underlag för 

nämnden att följa verksamheten. Kvalitetsbilden kompletteras med en årlig 

kvalitetsdialog mellan nämnds företrädare och verksamhetsföreträdare. 
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Samtliga utbildningsdelar i kommunen ingår i en riktad insats från 

skolverket, Nyanländas lärande. Det är en insats över 3 terminer där vi tagit 

fram 7 insatser och beviljats medel från skolverket på ca 3,2 miljoner 

fördelat på tidsperioden. Insatserna har tagits fram genom en nulägesanalys 

av verksamheten. Detta har precis inletts och än så länge är det inte möjligt 

att utvärdera vad det ger. 

 

Förskolan: Har en väl samlad kvalitetsbild där kommunens samtliga 

förskolor arbetar med samma kvalitetsbild. Arbetsformen har verkligen satt 

sig i förskolan, all personal är med och systematiken växer sig allt starkare. 

Förskolan brottas med stora barngrupper och är i stort behov av fler 

avdelningar. Rekrytering av förskollärare är ett bekymmer, men glädjande så 

har vi lyckats med ett par rekryteringar av behöriga förskollärare. 

Det är idag 11 vakanta tjänster som är tillsatta av barnskötare eller outbildad 

personal.  

 

Grundskolan: Den organisation som togs i bruk i augusti 2018 har 

fortfarande inte funnit sina former. Under höstterminen var en av tjänsterna 

som biträdande rektor vakant. Fram till februari 2019 har rektor och 

biträdande rektor delat på arbetsuppgiften vilket bl.a. inneburit 

personalansvar för närmare 90 personal, ansvar för central elevhälsa samt 

kvalitetsarbete. Arbetsbelastningen har varit hög vilket visar sig i att tidigare 

etablerade strukturer inte kunnat ersättas med nya strukturer i tillräckligt 

snabb takt där det behövts för att fungera för verksamheten. 

Noterbart är vår höga andel behöriga fritidspedagoger, uppmärksammats i 

media, 86 % är vår siffra (riket 44%). 

 

Vuxenutbildningen: Är inne i en förändringsfas som pågått sedan hösten 

2018, ny rektor som arbetar intensivt med att förändra och förbättra 

vuxenutbildningen i kommunen. En del personalomsättningar har skett under 

den senaste tiden, där har vi lyckats rekrytera fler behöriga lärare till 

kommunen.  

SFI har minskat något med elever under året men det har skett en ökning på 

grundläggande och gymnasiala utbildningar.  

Bedömning och förslag på åtgärd 

Arbetet med SKA har kommit olika långt inom de olika verksamheterna, 

detta gäller både hur processerna organiseras och hur verksamhetens resultat 

fångas upp och synliggörs i kvalitetsbilderna. Vi behöver fortsätta arbeta för 

att få en samsyn, hur vi dokumenterar och lägger upp kvalitetsarbetet utifrån 

verksamheternas behov och för att kunna jämföra resultat. 

Nyanlända elever 

Bakgrund 

Slutet av vt -18 så blev vi kontaktade av skolverket, inbjudan att delta i en 

riktad insats kring nyanländas lärande. Vi beslutade oss för att delta under 

perioden 2018-2020. Detta inleddes med att skaffa oss en nulägesbild under 

hösten 2018, genom denna bild skaffa oss en plan för ett antal insatser i 

området. Vi kom fram till 7st insatser 
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1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete 

2. Samsyn och samarbete inom ledning- och verksamhetsnivå 

3. Ökad delaktighet vårdnadshavare 

4. Utbildning och kompetens 

5. Vuxenutbildningens insatser mot nyanlända och flerspråkiga 

6. Samordnare av insatsen 

7. Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper 

För dessa insatser så har vi beviljats stöd från skolverket med 3,2 miljoner 

kronor som utbetalas i takt med att insatserna genomförs. 

Insatserna har precis påbörjats och kan än inte utvärderas i någon form, vi 

kommer fortlöpande kunna utvärdera och ev ompröva delar av våra insatser 

men det handlar om att höja kompetensen i området som gynnar alla elever. I 

slutändan påverka skolresultaten i positiv riktning. 

Faktorer som kan påverka utbildning för nyanlända elever i 
positiv riktning 

Skolinspektionen har pekat ut ett antal viktiga faktorer i organiseringen av 

nyanlända elevers undervisning, dessa är bland annat: 

 Alla lärare har kunskap i språkutvecklande arbetssätt, kompetens i 

vad det innebär att lära sig ett nytt språk, kunskap om hur 

andraspråks-inlärning går till, och en medvetenhet om vilka 

förutsättningar som gynnar språkutveckling. 

 Inom skolan finns en helhetssyn på de nyanlända eleverna som ingår 

i allt från samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska ledarskap 

och skolans utvecklingsarbete. Strategier för elevernas utbildning tas 

fram gemensamt i organisationen, och ansvaret ligger inte på 

enskilda lärare. 

 Att ge förutsättningar för elevens sociala delaktighet, så att de 

nyanlända eleverna ges möjlighet att lära känna andra, icke 

nyanlända, jämnåriga elever. 

 

 

Bedömning och förslag på åtgärd 
Att UKN delges hur processen fortlöper utifrån återkommande rapporter till 

nämnden, förslagsvis nämnderna i oktober och december.  

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 
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Fördelning av bidrag till studieförbund 2019 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar om bidrag till studieförbunden enligt föreliggande förslag. 

 

   Förslag 2019 Bidrag 2018 

ABF Gästrikebygden  80 100 kr  83 500 kr 

Nykterhetsrörelsens bildningsv-het 0  800 

Sensus studieförbund  3 800  4 300 

SISU Idrottsutbildarna  20 000  20 000 

Studiefrämjandet  23 000  22 700 

Studieförbundet Bilda  64 000  63 900 

Studieförbundet Vuxenskolan 7 400  3 300 

Folkuniversitetet  1 700  1 500 

  Summa 200 000 kr  200 000 kr 

                   

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden har att besluta om fördelning av bidrag till 

studieförbunden 2019. Tillgängliga medel att fördela är 200 tkr. 

                         

Beslutsunderlag 

Inkomna bidragsansökningar. Fördelas mellan studieförbund som i tid 

inkommit med ansökan för 2019. 

 

                    

Ärendet 

Bidraget till Studieförbunden utgörs av ett grundbidrag (70 %), ett 

volymbidrag (15 %) och ett målgruppsbidrag (15 %). 

 

Grundbidraget fördelas till respektive studieförbund utifrån deras relativa 

andel av föregående års totala anslag, d.v.s. utifrån bidragsfördelningen 

2018. Volymbidraget beräknas efter deltagartimmar under det senast 

redovisade verksamhetsåret. Där ingår studiecirklar, annan gruppverksamhet 

och kulturprogram. 
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Målgruppsbidraget riktas mot särskilda målgrupper. Fördelningen beräknas 

efter deltagartimmar under det senast redovisade verksamhetsåret. 

   

Det kommunala bidraget för 2019 baseras på studieförbundens verksamhet i 

Ockelbo kommun 2018 enligt SCB-statistik. 

Beräkningsmodellen utgår från studietimmar där studiecirklar, annan 

gruppverksamhet och kulturprogram är inräknade.  

SISU Idrottsutbildarna lever inte upp till det regelverk som följer av 

folkbildningsförordningen utan får sitt statliga anslag via en särskild 

förordning. Förslag att SISU tilldelas kommunalt anslag ur samma pott som 

studieförbunden.  

 

Informationsbrev till alla studieförbund skickades ut i början av mars om 

möjligheten att söka kommunalt bidrag med sista ansökningsdag 31 mars.  

 

Anm. 

NBV hade ingen verksamhet i Ockelbo under 2018. SV ökade sin andel av 

den totala volymen markant under året, varför SV:s bidrag mer än 

fördubblas. I övrigt inga större skillnader jämfört med tidigare år. 

 

Patrik Fliesberg 

Kultuskolechef/Kulturhandläggare 
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Ekonomi 

Berörda studieförbund 
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Föreningsbidrag – Jädraås Folkets Hus 

Förslag till beslut 

Äskar om ett tilläggsanslag från Kommunstyrelsen på 145 tkr. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

UKN står nu inför slutspurten i fördelning av föreningsbidragen och 

marginalerna är väldigt knappa för att göra de satsningar som på lång sikt 

skall förbättra ekonomin för de föreningar som driver egna anläggningar. 

Jädraås Folkets Hus har sökt investeringsmedel på 145 tkr till att byta ut den 

värmepump som finns idag mot en större för att slippa värma upp byggnaden 

med olja vid -6 grader och kallare. Jädraås Folkets Hus har även sökt stöd 

ifrån extern finansiär där svaret väntas komma under slutet av maj månad. 

Denna satsning har gjorts i ett antal anläggningar i kommunen med ett 

mycket gott resultat, detta görs för att förbättra miljön och för en hållbarare 

ekonomi för föreningarna. Då det inte finns utrymme i den normala budgeten 

för dessa investeringar så äskar UKN om ett tilläggsanslag från KS på 145 

tkr. Summan kan bli lägre om det blir positivt svar från externa finansiärer.  

                          

Beslutsunderlag 

Ansökan från Jädraås Folkets Hus – investeringsmedel.                         

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 
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Rapporter/Övriga frågor 

1. Satsning ”Unga tjejer”.                                                      13.00  Hanna Norling 

2. Trygghet/Kränkande behandling. 

3. Målstyrning. 

4. Insatser Skolverket.  

5. Vegetarisk kost på skolan. 

  

 

 

 

                       

                         

 

                          

 

 

 

 

 

 


