
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
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Datum 

2020-03-06 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Onsdag 18 mars 2020, kl. 09:00 

Utses att justera: __________________________________ 
 
Ärende 

 
 
Föredragande 

 

1.  Fastställande av dagordningen 
 

  

2.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

  

3.  Redovisning av meddelanden 
 

  

4.  Ekonomisk uppföljning februari 2020 
 

Ola Johansson  

5.  Gästriklandsfonden - stiftelsen Per Erikssons och Hedvig 
Ulfsparres stipendier för framstående skolprestationer 
 

Ola Johansson  

6.  Internkontrollplan uppföljning 2019 - Internkontrollplan 2020  
 

Ola Johansson  

7.  Öppettider simhallen / Simundervisning 
 

Ola Johansson  

8.  Ansökan Investeringsbidrag - SMK Ockelbo 
 

Håkan Alkberg  kl 10.00  

9.  Skrivelse från Svalans Föräldrakooperativa Förskola 
 

Ola Johansson  

10.  Ändring av utbildnings- och kulturnämndens 
sammanträdesdatum april 2020 
 

Ola Johansson  

11.  Rapporter/Övriga frågor 
- Förskoleverksamheten 
- Skolverkets Skolenkät hösten 2019 
  Finns att läsa på:  

  https://www.skolverket.se/skolinspektionens-rapporter 

 
Malin Larsson  kl 09.00 

 

 
Staffan Nordqvist 
Ordförande 

 
 

 

https://www.skolverket.se/skolinspektionens-rapporter
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Datum 

2020-03-05 
Referens 

UKN 2020/00054  
 

  

 

  

 

Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2020-02-28 
Referens 

UKN 2020/00045  
 

  

 

  

 

Delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                 

 

1. Samverkansprotokoll Perslundaskolan 2020-01-21. 

2. Samverkansprotokoll Förskolan 2020-01-28. 

3. Vidaredelegation av beslutanderätt enligt skolförfattningarna, förskola, 2020-02-04. 

4. UKsam protokoll 2020-03-10. 

5. Dataskyddsombud 2020-02-27.   

6. Omfördelning budget grundskola och förskola, 2020-03-03.     

7. Anställningsavtal 2019: 60 st.                    
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2020-02-28 
Referens 

UKN 2020/00046  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                       

 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport 

Bysjöstrandköket, 2020-02-03. 

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Beslut om klassning 

och årlig tillsynsavgift Jädraås förskola, 2020-02-17. 

3. Skolinspektionen – Remiss. Ansökan om godkännande som huvudman 

för en utökning vid Drottning Blankas gymnasieskola Gävle, 2020-02-20.  

4. Skolinspektionen – Remiss. Ansökan om godkännande som huvudman 

för en utökning vid NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle, 2020-02-20.  

5. Skolinspektionen – Remiss. Ansökan om godkännande som huvudman 

för en utökning vid Friskolan Nytorp i Bollnäs kommun, 2020-02-27. 

6. Skolinspektionen – Remiss. Ansökan om godkännande som huvudman 

för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan 

Hagströmska gymnasiet Falun, i Falu kommun, 2020-03-02.  

                         

                          



 

 

 
 
 
Johansson, Ola, 070-414 14 98 
ola.johansson@ockelbo.se 
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 UKN 

 

Ekonomisk uppföljning februari 2020 

Förslag till beslut 

Redovisas på sammanträdet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning februari 2020.                         
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Referens 
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 UKN 

 

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.  

2. Utdelning ur Gästriklandsfonden sker enligt Perslundaskolans förslag. 

                    

 

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 

Förvaltningschef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-02-28. 

Förslag på stipendiater från Perslundaskolan.                          

 

Beslutet ska skickas till 

Gästriklandsfonden 

Perslundaskolan 



 

 

 
 
 
Johansson, Ola, 070-414 14 98 
ola.johansson@ockelbo.se 
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Datum 

2020-02-28 
Referens 

UKN 2020/00049  
 

  

 

 UKN 

 

Internkontrollplan uppföljning 2019 - Internkontrollplan 2020  

Förslag till beslut 

1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2019 godkänns. 

2. Internkontrollplan för 2020 fastställs.                       

 

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 

Internkontrollplan 2019 

Internkontrollplan 2020                        

 

 

 

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 



  

Utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-20    1 (1) 

Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2019 

 

Rutin 
Kontrollmål Ansvarig för att 

kontroll utföres 
Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Återrapportering av  
delegeringsbeslut 

Samtliga beslut fattade på 
delegation  
återrapporteras till UKN. 

Förvaltningschef 

 
Delegeringsordningen och skyl-
digheten att återrapportera lyfts 
med berörda dele 
gater två gånger per år, i maj 
och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2019-06-30  
Årsredovisning 2019 

   Ej tillfredsställande resultat   

Inköp av varor/tjänster 
Köptroheten är hög,  
inköp sker utifrån ingånga 
avtal. 

Förvaltningschef 

Information om gällande ram-
avtal, löpande. 
Avstämning med personal som 
har inköpsbehörighet, maj och 
november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2019-06-30  
Årsredovisning 2019 

   Ej tillfredsställande resultat   

Dokumenthanteringsplan 
för UKN 

Aktuella rutiner skall finnas 
för samtliga förekommande 
dokument. 

Förvaltningschef 
Arbetsprocess under året i 
samarbete med arkivarie. 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2019-06-30  
Årsredovisning 2019 

   
Dokumenthanteringsplan 
antagen §13/2019 

  

Systematiska arbetsmiljö-
arbete 

Implementera gällande  
rutin utifrån arbetsmiljö- 
verket. 

Förvaltningschef 
Alla enheter använder arbets-
miljöverkets framtagna blanket-
ter, årligen. 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2019-06-30  
Årsredovisning 2019 

   Implementering utförd.   

 



  

    1 (1) 

Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2020 

 

Rutin 
Kontrollmål Ansvarig för att 

kontroll utföres 
Kontrollmetod (inkl fre-
kvens) 

Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Återrapportering av  
Delegeringsbeslut i form 
av anställningar 

Samtliga anställningsbe-
slut fattade på delegation  
återrapporteras till UKN i 
antal. 

Förvaltningschef 

 
Delegeringsordningen och 
skyldigheten att återrappor-
tera lyfts med berörda dele-
gater två gånger per år, i 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 

Inköp av varor/tjänster 
Köptroheten är hög,  
inköp sker utifrån ingånga 
avtal. 

Förvaltningschef 

Information om gällande ra-
mavtal, löpande. 
Avstämning med personal 
som har inköpsbehörighet, 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 

PersonecP hantera all 
frånvaro 

All personal rapporterar 
ev. frånvaro i systemet 

Förvaltningschef 
Utbildningstillfällen med per-
sonalen ska hållas en gång 
per år. 

Utbildnings- 
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 
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Datum 
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UKN 2020/00038  
 

  

 

 UKN 

 

Öppettider simhallen / Simundervisning 

Förslag till beslut 

Simhallens utbud blir oförändrat vad det gäller öppettider och den 

simundervisning som grundskolan i dag har, trots kostnader utöver den nu 

gällande budgeten.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Simhallens tilldelade budget gör att vi inte kan erbjuda den verksamhet som 

idag bedrivs. För att klara en budget skulle simhallen behöva stänga 

ytterligare dagar i veckan, samt att grundskolans simundervisning skulle 

behöva minskas.                          

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-03-02.                          

 

Ärendet 
 
Bakgrund 

På våren 2019 genomfördes en förändring i badvärdarnas anställningsform. 

Det innebär att vi kan ha öppet ca 10 veckor mer under 2020 i anslutning till 

sommaren. Denna förändring ger en kostnadsökning samt en möjlig 

intäktsökning. Förändringen har redovisats för UKN på våren 2019. 

Sent 2019 efter att budget hade fastställts fick vi en avisering om 

hyreshöjning om 4,14%. Då hyran utgör över 60% av simhallens 

kostnadsbudget får detta en stor påverkan relativt sett (71 800/år). 

I budget för 2020 finns lönekostnadsposter som inte är budgeterade, som 

övertid och OB. Vi bedömer att det handlar om 120 000 kr för 2020. 

När budget fastställts för 2020 utan utökad ram, borträknat ordinarie 

indexering, stod det klart att budgetramen inte räcker till för att bedriva 

verksamhet i samma omfattning som förut. Vi behövde minska bemanningen 

av de som har månadslön med 17% (50% tjänst) samt helt ta bort budget för 

timanställda. 

 

Simhallschefen har lagt fram ett förslag för simhallen där vi drar ner på 

skolans simundervisning, motionssim och allmänhetens bad. Detta förslag 

har tagits emot mycket negativt av skolan, medborgare, tjänstemän och 



Ockelbo kommun 
Datum 

2020-03-02 
 

UKN 2020/00038 
Sida 

2(2) 
 

 

politiker. Förvaltningschefen har beviljat att tillfälligt fortsätta verksamheten 

som under hösten 2019 i avvaktan på slutligt beslut i frågan. 

UKN har uppdragit till förvaltningschefen att definiera den kostnad det 

innebär att återgå till samma öppethållande som hösten 2019 samt 

prognostisera vilket budgetunderskott det innebär för simhallen. 

 

 

Konsekvens 

Planerad bemanning i schema för att ha samma verksamhet i simhallen som 

hösten 2019 kommer att kosta 250 000 kr 2020. 

Kostnaden för att ha öppet 10 veckor mer kostar 135 000 kr 2020. 

I budget för 2020 finns lönekostnadsposter som inte är budgeterade, som 

övertid och OB. Vi bedömer att det handlar om 120 000 kr för 2020. 

 

 

Framtid 

Med stor respekt för det ekonomiska läget i kommunen så är det synd att inte 

drifta vår fina simhall på det sätt som den och kommunens innevånare 

förtjänar. Om vi skulle lägga till ytterligare en halvtidstjänst 10 månader/år 

(ca 150 000 kr/år) till totalt 4 årsarbetare skulle vi kunna utöka öppettiderna 

för allmänheten med ca 10 timmar i veckan under säsong. Detta skulle 

upplevas som en stor positiv förbättring för kommunens innevånare till en i 

sammanhanget låg kostnad. Det skulle också innebära en förbättrad 

arbetsmiljö för våra medarbetare och göra Simhallen till en mer attraktiv 

arbetsplats. 

 

Ola Johanson 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 
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Ansökan Investeringsbidrag - SMK Ockelbo 

Förslag till beslut 

1. Beviljar SMK Ockelbo investeringsbidrag på 160 tkr. 

2. Ekonomiska medel tas ur det årliga föreningsbidraget.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan från SMK Ockelbo om investeringbidrag för år 2020 har inkommit 

2020-02-01.  

Ansökan gäller inköp av en begagnad lastmaskin till SMK Ockelbos 

anläggning vid crossbanan i Langberget. SMK Ockelbo har i många år 

ansökt om investeringsbidrag till inköp av en begagnad lastmaskin, nu har 

den nuvarande maskinen gjort sitt och föreningen är i skriande behov av en 

maskin för att kunna bedriva sin verksamhet.                     

Finansieringsplan: 

210 tkr Inköp av lastmaskin 

160 tkr Föreningen bidrar med egna medel 

  50 tkr Ansöker hos Ockelbo kommun        

Beslutsunderlag 

Fritidsintendent Håkan Alkbergs tjänsteskrivelse 2020-03-05                          

 

 

 

Håkan Alkberg 

Fritidsintendent 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

SMK Ockelbo 

Ekonomi 
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Svar på skrivelse från Svalans Föräldrakooperativa 
Förskola 

Förslag till beslut 

Bevilja förskolan Svalan det belopp som kommunens förskolors underskott 

motsvarar i kostnad per barn.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen skrivelse från Svalans föräldrakooperativa förskola utifrån deras 

ekonomiska tilldelning från Ockelbo kommun.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Ola Johanson tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 12/2020.                          

 

Ärendet 

Den kommunala förskolan har under 2019 gått med ett ekonomiskt 

underskott. I skolförordningen 14 kap 1 och 2 § slås fast att ”om ytterligare 

resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen”. 

Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL) har i en skrivelse från 

2015 beskrivit utvecklingen av rättsläget rörande kommunala underskott och 

kommenterat enligt följande: ”Sker ingen resultatöverföring och det inte 

finns speciella skäl till att kommunens verksamheter redovisar underskott, 

innebär ett underskott att kommunens verksamheter använt mer pengar än 

beslutat och på det sättet ”själv tilldelat sig ett resurstillskott”. Då kan det 

verka rimligt att de fristående huvudmännen får motsvarande resurser.” 

Som en konsekvens av ovanstående har beräkning gjorts utifrån hur stort 

tillskott fristående verksamheter är berättigade till utifrån det kommunala 

underskottet i förskolan. 

1 319 tkr i underskott ger 4 885kr per barn till Svalan, total extra utbetalning 

98 388 kr. 

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 
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Beslutet ska skickas till 

Föräldrakooperativet Svalan 

Ekonomiavdelningen 
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Ändring av utbildnings- och kulturnämndens 
sammansträdesdatum april 2020 

Förslag till beslut 

1. Nämndens sammanträde den 22 april flyttas till onsdag 15 april, kl 09.00. 

2. Beredningen flyttas från 6 april till måndag 30 mars, kl 10.00.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag finns att flytta nämndens möte 2020-04-22 till 2020-04-15.                      

                          

 

 

Ola Johansson 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

UKN enhetschefer 
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Datum 

2020-02-28 
Referens 

UKN 2020/00050  
 

  

 

  

 

Rapporter/Övriga frågor 

                       

1. Förskoleverksamheten.                09.00 Malin Larsson 

2. Skolinspektionens Skolenkät hösten 2019.       

Resultatet finns att läsa på: 
https://www.skolverket.se/skolinspektionens-rapporter                  

 

 

 

                          

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/skolinspektionens-rapporter

