
     

    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

 

  

 Barn-, kultur- och utbildnings- 

 nämndens arbetsutskott  

  2019-05-09  Blad 1 (2) 

 
Plats och tid  Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Tallen kl. 8.30–14.30
   
Beslutande  Lena Johansson (s), ordförande 
  Ragnar Lif (c) 
  Kristina Blomberg (s) tjänstgörande ersättare   

  Roger Sannemo (s) 
Marie Åhlstedt (m)  

 
   

Övriga  Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och tillförordnad sekreterare, 
närvarande  ärendegenomgång  
  Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltning-

en, ärendegenomgång och information 
 
 
Utses att justera  Ragnar Lif 
Justeringens  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-05-09 
plats och tid 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 35-35 
  Hans Olof Carlsson 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lena Johansson 
 
 Justerare ......................................................................... 
   Ragnar Lif 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-05-09  

Datum då anslag 2019-05-16 Datum då anslag  2019-06-07 
sätts upp   tas ned 

Förvaringsplats  Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Hans Olof Carlsson 



     

    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

 

  

 Barn-, kultur- och utbildnings- 

 nämndens arbetsutskott  

  2019-05-09  Blad 1 (14) 

 
Plats och tid  Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl. 8.30–14.30
   
Beslutande  Lena Johansson (s), ordförande 
  Ragnar Lif (c) 
  Kristina Blomberg (s) tjänstgörande ersättare   

  Roger Sannemo (s) 
Marie Åhlstedt (m)  

   
Övriga  Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och tillförordnad sekreterare, 
närvarande  ärendegenomgång 
  Jan-Erik Sandström, förskolechef Frostviken, information § 36 punkt 2 
  Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltning-

en, ärendegenomgång och information § 36 punkt 3 
  Britt-Inger Roos, bibliotekschef, ärendegenomgång och information  
  § 36 punkt 4 
  Kerstin Pettersson Schaletzky, kultursamordnare, ärendegenomgång 
 
 
Utses att justera  Ragnar Lif 
Justeringens  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-05-15 
plats och tid 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 36-45 
  Hans Olof Carlsson 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lena Johansson 
 
 Justerare ......................................................................... 
   Ragnar Lif 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-05-09  

Datum då anslag 2019-04-16 Datum då anslag  2019-06-07 
sätts upp   tas ned 

Förvaringsplats  Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Hans Olof Carlsson 
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Justering (Sign) 
 

§ 35  Dnr 2019.114   606 

Elevärende 
  
Förvaltningschefen är föredragande kring två elevärenden. Barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden beslutade den 25 april 2019 § 53 att arbetsutskot-
tet får mandat att fatta beslut om föreläggande. 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 34/2019 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 53/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och fin-
ner bifall till detta.  
 
1. Arbetsutskottet beslutar om föreläggande i dessa två elevärenden. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
1. Arbetsutskottet beslutar om föreläggande i dessa två elevärenden. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
____   
 
Beslutsexpediering 
 
Vård- och socialförvaltningen 
Vårdnadshavarna 
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Sammanträdesdatum 
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Barn-, kultur och utbildnings-
nämndens arbetsutskott 

2019-05-09 
 
 

 2  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 36 

Information  

1. Ärendegenomgång.  
 

2. Förskolechef Jan-Erik Sandström informerar om sina ansvarsområden 
enligt Strömsunds kommuns modell för systematiskt kvalitetsarbete. 
 

3. Chefen för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Lars Thorin in-
formerar kring följande:  

a. Information om lokalfrågan i Backe.  
b. Allmän information om de olika verksamheterna. 

  
4. Bibliotekschef Britt-Inger Roos informerar om brister i  

kommunikationen med teknik- och serviceförvaltningen. 
 
___   

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Barn-, kultur och utbildnings-
nämndens arbetsutskott 

2019-05-09 
 
 

 3  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 37  Dnr 2019.88   041 

Bokslutsprognos per 30 april 2019, barn- kultur- och utbild-
ningsförvaltningen  
 
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om bokslutsprognosen per 30 
april för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga 1-2 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta.  
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens au har tagit del av boksluts-

prognosen.  
2. De föreslagna åtgärderna enligt tidigare prognos verkställs. 
3. Förslaget om att låta den för tillfället vakanta kvalitetsutvecklartjänsten 

vara vakant verkställs.  
4. En översyn skolskjutskostnaderna görs för att minska kostnaderna. 
 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens au har tagit del av boksluts-

prognosen.  
2. De föreslagna åtgärderna enligt tidigare prognos verkställs. 
3. Förslaget om att låta den för tillfället vakanta kvalitetsutvecklartjänsten 

vara vakant verkställs.  
4. En översyn skolskjutskostnaderna görs för att minska kostnaderna. 
 
____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verksamhetsprognos
April 2019

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

190507  Total prognos -5,3 miljoner. Förskolan har ett underskott på 3,2 miljoner. Grundskolan 7-9 har ett 
underskott på 2,7 miljoner. Yttre ger ett underskott på 3,3 miljoner och 2 miljoner ligger på inre. Ett besparingspaket 
på 3,2 miljoner är lagt till rektorerna i grundskolan. Det troliga är att de allra flesta åtgärderna vidtas inför läsårsstart. 
Personalkostnaderna i förskolan kommer också att minska efter att vi varslat fem personer efter nedläggningar av 
Myrans fsk och Dagbarnvårdarna i Strömsunds tätort. Åtgärder är vidtagna sedan tidigare prognos.

Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-26 014 -26 401 253 430 259 196 -5 766 -5 379387

 Nämnd
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

1 321 1 353 -32006  Barn- och utbildningsnämnd -320

1 321 1 353 -32 -320

Centrala kostnader
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-2 960 -2 830 11 855 12 219 -364510  Centrala kostnader yttre -494-130

-736 -792 6 476 5 826 650610  Centrala kostnader 70656

-3 696 -3 622 18 331 18 045 286 212-74

Fritidshem
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

3 158 3 442 -284533  Fritidshem yttre -2840

-3 122 -3 138 17 863 17 160 703633  Fritidshem 71916

-3 122 -3 138 21 021 20 602 419 43616

Förskola
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-370 -370 18 326 19 518 -1 192522  Förskola yttre verksamhet -1 1920

631 720 -89523  Familjecentralen yttre -890

-4 924 -5 638 48 831 51 633 -2 802622  Förskola -2 089714

-5 294 -6 008 67 788 71 871 -4 083 -3 369714

Grundskola
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

1 728 1 728 0530  Förskoleklass, yttre 00

24 093 25 353 -1 260531  Grundskola åk 1-6 yttre -1 2600

20 839 21 185 -346532  Grundskola åk 7-9 yttre -3460

6 925 6 535 390535  Särskola yttre 3900

-183 -183 5 546 4 716 830612  Elevhälsa 8300

-627 -615 6 011 5 841 170630  Förskoleklass 157-13

-8 192 -7 936 45 865 45 369 496631  Grundskola åk 1-6 240-256

-4 600 -4 700 33 382 35 907 -2 525632  Grundskola åk 7-9 -2 425100

-300 -200 580 688 -108634  Förberedelsegrupp -208-100

-13 902 -13 633 144 969 147 322 -2 353 -2 621-269

Projekt
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

0 4 -4511  Projektmedel yttreverksamhet -40

Utskrivet 2019-05-14 08:17:49 Sida 1 av  2

Bilaga 1 Bku au § 37



0 4 -4 -40

 Prognoshistorik

Februari -4 237

April -5 379

Utskrivet 2019-05-14 08:17:49 Sida 2 av  2





STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2019 Inriktningsmål 2019 1 (2) 

Nämnd: Barn-, kultur- och utbildning Förvaltning: Barn-, kultur- och utbildning     maj 2019 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Indikator Rapporteras 
till KF 

Alla barn/elever inom förskola och 
grundskola ska klara kunskapsmå-
len 

Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen 
under 2019 

Betygsresultat.  
Andelen elever i åk 6-9 som nått 
målen i alla ämnen var 2017 70 % 
och 2018 73,7 % (Källa: egen sta-
tistik). 

Augusti 

Andelen elever som minst är behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram ska öka 

Betygsresultat.  
2017 var 78,5 % av eleverna behö-
riga (Källa SIRIS). 
2018 var 78,5 % av eleverna behö-
riga (Källa: egen statistik). 

Augusti 

Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska 
inte öka  

Jämförelse av betygsresultat höst-
termin och vårtermin för årskurs 
sex och årskurs nio. 
April 2018: skillnaden har minskat 
för åk 9 (med ca 30 p) och bara ökat 
marginellt för åk 6 i höstbetygen. 
Augusti 2018: skillnaden har mins-
kat till 48,2 p för åk 9 VT 2018 (egen 
statistik) jämfört med 79,1 p VT 
2017 (SIRIS). 
April 2019: skillnaden har minskat 
för åk 9 med ca 9 p och minskat 
marginellt för åk 6 i höstbetygen. 

HT april 
VT aug 

Målet upp-
fyllt för april 
2019 

Bilaga 2 Bku au § 37



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2019  Inriktningsmål 2019     2 (2) 
   

Kommentar april:  
Meritvärden åk 9 - HT 2017: flickor 207,0/ pojkar 158,5. Skollnaden mellan könen är 48,5 HT 2017. 
HT 2018 åk 9: flickor 211,1/pojkar 171,1. Skillnaden mellan könen är 40 p HT 2018. 
Meritvärde åk 6 – HT 2017: flickor 189,4/pojkar 154,6. Skillnaden mellan könen är 34,8 p HT 2017. 
HT 2018 åk 6: flickor 199/ pojkar 168, 3. Skillnaden mellan könen är 30,7 p. 
Analys: Både i årskurs 6 och årskurs 9 har båda könen har höjt sina meritvärden jämfört med före-
gående höstterminsbetyg. Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade är att pojkarna har 
höjt sitt meritvärde något mer än flickorna. 

DLS (diagnos läs- och skriv) – resultaten för 
årskurs två ska vara bättre än föregående år 

2017 låg 31 % av eleverna under 
värde 4 (skala 1-9) 
När det gäller läsförståelsen 2018 
låg 20 % av flickorna och 36 % av 
pojkarna under värde 4. Medel 28% 

Augusti 
 
 

Psykisk ohälsa ska minska Andelen elever som upplever att de mår bra 
ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs 
sju. 
 
Andelen elever, i årskurs sju, som känner 
sig ledsna eller nedstämda minst en gång i 
veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön 

För psykisk hälsa relevanta frågor i 
skolsköterskornas elevhälsosamtal. 
98,1 % av pojkarna och 75 % av 
flickorna uppger lå 2017/18 att de 
mår bra eller mycket bra. Det mots-
varar 87,2 % av alla sjuor. 
7,6 % av pojkarna och 37,5 % av 
flickorna uppger lå 2017/18 att de 
känner sig ledsna eller nedstämda 
minst en gång i veckan. Det mots-
varar 21,8 % av alla sjuor. 

Augusti 
 

 Kommentar: 
Inflyttningen ska öka Minst 60 % av de som ansöker om plats i 

förskola ska få plats på önskat datum. 
KOLADA i oktober månad December 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämndens arbetsutskott 

2019-05-09 
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Justering (Sign) 
 

§ 38  Dnr 2019.89  041 
 

Bokslutsprognos per 30 april 2019, kultur- och fritidsav-
delningen  
 
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om informerar om bokslutspro-
gnosen per 30 april för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga 3-4 
  
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.  
 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.  

 
____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsprognos
April 2019

Kultur- och fritidsavdelningen

Största avvikelsen stå Kulturskolan för. Dom visar på ett överskott p.g.a. lägre personalkostnader. Även fritidsgårdar 
och Bibliotek visar på ett mindre överskott. Däremot kan vi se att stöd till allmän fritidsverksamhet och 
fritidsanläggningar visar båda på mindre underskott. Detta beror bl.a. på ökade elkostnader och reparationer av 
pistmaskinen. Totalt visar prognosen på ett litet överskott.

Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-653 -1 063 18 992 19 307 -315 95410

  Administration
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-24 -24 2 347 2 351 -4194  Administration, kultur-fritid -40

-24 -24 2 347 2 351 -4 -40

 Kultur
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-11 -11 363 363 0400  Allmänkulturell verksamhet 00

600 600 0402  Stöd till studieförbund 00

-33 -33 5 607 5 569 38410  Bibliotek 380

5 165 4 915 250420  Kulturskola 2500

-44 -44 11 735 11 447 288 2880

Fritid
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

1 890 2 015 -125430  Stöd till allm fritidsverksamhet -1250

-223 -283 1 734 1 942 -208440  Frilufts- och fritidsanläggningar -14860

-362 -712 1 286 1 551 -265450  Fritidsgårdar 85350

-585 -995 4 910 5 509 -599 -189410

 Prognoshistorik

Februari 1

April 95

Utskrivet 2019-05-14 08:19:03 Sida 1 av  1
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2019 1 (1) 

Nämnd: Barn- kultur- och utbildning Förvaltning: Barn- kultur- och utbildning/Kultur- och fritid maj 2019 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 
Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Alla barn och ungdomar (6-19 år) 
ska erbjudas plats i musik- och 
kulturskolan. 

 Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i 
kulturskolans ämneskurser. Annan verk-
samhet ska finnas i FSK till åk 2 

Statistik och uppföljning från Kul-
turskolan 

November 

Ungdoms- och fritidskonsulenten 
ska samordna och organisera mö-
tesplatser för ungdomar i hela 
kommunen. 

Mötesplatser ska finnas på alla orter med 
skola.  

Kartläggning av Kultur- och fri-
tidsavdelningen 

November 

Andelen ungdomar som deltar i 
föreningslivet ska öka 

Andelen ska i första hand öka, i andra hand 
inte minska. 

Statistik från Kultur- och fritidsav-
delningen 

November 

Bilaga 4 Bku au § 38
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§ 39 Dnr 2018.202 600  

Redovisning SKA förskolan – Barns inflytande 
 
Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvud-
mannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande 
från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvud-
mannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att 
avhjälpa bristerna har huvudmannen inlett ett förändringsarbete som 
handlar om att kommunen inför ”Strömsundsmodellen”, en kontinuerlig 
uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elev-
inflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rekto-
rerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsut-
skott och kvalitetsutvecklare). 
 
Till denna redovisning har de olika förskolechefsområdena skicka in skrift-
liga rapporter gällande barns inflytande, som förvaltningen sammanställt på 
huvudmannanivå. Bilaga 5 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta:  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.   

 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.   
 
____  
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LÄSÅRET 2018-2019 

Förskolans/förskolornas namn: Kommun-/huvudmannanivån 
(underlag från 5 förskolechefer och 17 kommunala förskolor) 

2.3 Barns inflytande 
BESKRIVNING 

Resultatet av föregående års åtgärder: Förskolornas arbete med Barns inflytande har under våren 
2018 lyfts i förskolans utvecklingsgrupp där alla förskolechefer och representanter från de flesta 
förskolorna i kommunen är med. På kommunnivå har en kommungemensam 
kompetensutvecklingsdag genomförts 20 juni 2018, som bl.a. tog upp barns inflytande och 
pedagogisk dokumentation.  Därefter har förskolorna själva arbeta vidare med detta. 
Förskolecheferna ser att åtgärderna har gett effekt genom att barns inflytande inte i samma 
utsträckning är begränsat till planerade aktiviteter, vilket togs upp i förra årets analys. 

Huvudmanna-/kommunnivå 

Alla förskolor i kommunen har mål kring barns inflytande utifrån LPFÖ98 och de arbetar 
kontinuerligt med att öka barnens inflytande i verksamheten. 

Olika exempel på förskolornas och arbetslagens arbete/förhållningssätt för att nå målen är att; 
diskutera och reflektera, göra observationer, arbeta med pedagogisk dokumentation, vara öppna, 
lyhörda och utmanande, närvarande i leken o.s.v. Det kan gälla att erbjuda barnen ett val, att låta 
barnen få talutrymme, ta till vara rutinsituationer, att en personal sitter med en mindre grupp 
barn vid alla måltider så alla barn får talutrymme, att göra en tankekarta tillsammans med barnen 
inför ett temaarbete, att låta barnen styra delar av verksamheten genom att arbeta utifrån deras 
nyfikenhet och frågor, genomföra önsketeman utifrån barnens önskemål, ha ”dagen värd”, att inte 
avbryta en pågående lek m.m. 

ANALYS 

Huvudmanna-/kommunnivå 

Uppföljningen från förskolecheferna av förskolans uppdrag barns inflytande visar 
sammanfattningsvis ett fungerande arbete även om det finns områden som kan utvecklas. 
Exempelvis har alla förskolor i kommunen mål kring barns inflytande utifrån LPFÖ98 och de 
arbetar kontinuerligt med att öka barnens inflytande i verksamheten. På kommunnivå behöver 
undervisningens kvalitet i förskolorna utvecklas ytterligare för att inte vara begränsat till planerade 
aktiviteter. 

Strömsund I centralorten kan förskolecheferna se att arbetet kring barns inflytande har utvecklats 

Bilaga 5  Bku au § 39
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under året. Alla förskolor har målformuleringar kopplat till demokratiska principer, vilket inte var 
lika tydligt under föregående år. Personalen har kommit en bit i arbetet med att synliggöra för 
barnen och vårdnadshavarna att barnen har inflytande över sin utbildning t.ex. genom 
”önsketema” och ”ansvarsbarn”. 

Frostviken Förskolechefen uppger att personalen är mer involverad i barnens lek än tidigare dvs. 
att personalen i ökad utstäckning än tidigare ser barnen, deltar i barnens lek och reflekterar över 
barnens förmågor.  

Backe-Hoting Förskolechefen uppger att barnkonferenserna och uppföljningarna av dem har blivit 
ett viktigt verktyg för att öka barnens inflytande. Efter varje barnkonferens får arbetslagen en 
sammanställning av specialpedagogen med förslag på punkter att ”arbeta vidare med” i den 
dagliga förskoleverksamheten. Ett resultat som tydligt synts är att flera förskolor, mer än tidigare 
arbetat med att utveckla sina lek- och lärmiljöer. De arbetar med att försöka göra sina miljöer mer 
tillgängliga och anpassade för alla barn i förskolan. Överlag behöver samtliga förskolor i området 
utveckla sitt arbete med barns inflytande. 

Hammerdal Förskolechefen uppger att genom att dela upp barnen i mindre grupper och att 
personalen ”håller i” medför att barnen oftare kommer till tals och det skapar en lugnare miljö. 
Det medför enligt personalens observationer att barn som tidigare inte ”tog för sig” nu gjort det i 
större utsträckning. 

Barnkonferensen har blivit en framgångsfaktor genom att personalen i större utsträckning nu ser 
individens behov och förmågor. Det leder till att verksamheten planeras oftare utifrån 
barnkonferensen. 

ÅTGÄRDER 

Huvudmanna-/kommunnivå 

För att utveckla Strömsunds förskolor kring Barns inflytande behöver kommunen arbeta 
med följande; 

• Utveckla undervisningens kvalitet i förskolorna: På kommunnivå genom fortbildning för
personalen samt genom att arbeta med detta i den kommunövergripande
utvecklingsgruppen mot förskolan.

• Utveckla ”elevhälsoarbetet”: Förskolorna kommer att fortsätta utveckla arbetet med
uppföljningen av barnkonferenserna då förskolecheferna ser att det ännu inte alltid
används som ett verktyg för planering.

Kommunen har i dagsläget åtta personal som läser med kommunalt studiebidrag till förskollärare 
samt ytterligare åtta personal inom förskolan som läser till barnskötare. 
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§ 40   Dnr 2019.130  600 
 
Samråd – tillägg till översiktsplan 

Strömsunds kommun har beslutat att revidera kommunens fördjupade 
översiktsplaner från 2005 och 2009 som rör Vindkraft i Strömsunds kom-
mun. Bilaga 6 
 
Kultur- och fritidschefen har kommit in ett förslag till yttrande. Bilaga 7 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta:  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot tillägget i 
översiktsplanen.   

 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot tillägget i 
översiktsplanen.   
 
____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 Bku au § 40





2019-05-08 

1 (1) 

Kultur- och Fritidsavdelningen 

Strömsunds Kommun
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

Yttrande om tillägg översiktsplanen 

Kultur och Fritidsavdelningen har inget att erinra mot tillägget i 
Översiktsplanen. 

Strömsund 2019-05-03 

Lars-Eric Bergman 
Chef Kultur- och Fritidsavdelningen 

Bilaga 7 Bku au § 40
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§ 41 Dnr 2019.67 600 

Uppföljning av beslut BKU § 32/2019 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2019 § 32 
att: ”Barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar, utifrån den planerade uppföljning-
en/tidsplanen, en återkoppling vad som hänt i följande ärenden och beslut…” 
 
Majredovisning - Uppföljning av beslut tagna i nämnden 

   
Förvaltningen har kommit in med en redovisning/uppföljning. Bilaga 8 
 
Beslut 2: ”BKU § 66/2018 - Uppföljning av förskolornas utomhusmiljö utifrån gällande riktlin-
jer i Strömsunds kommun 
1 Barn-, kultur och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen/ redovisningen. Frostvi-
kens utomhusmiljö måste snarast ses över och prioriteras i samråd med Teknik- och serviceförvalt-
ningen. 
2 Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en plan för de åtgärder som behövs för att säkerställa en 
godtagbar utomhusmiljö vid de förskolor där det idag ej är tillräckligt utifrån upprättad checklista. 
Återredovisning av vidtagna åtgärder görs till nämnden i maj 2019. 
Kommentar: Ska följas upp i maj 2019. 
 
Svar: Från den 1 februari 2019 har förvaltningen en samordnare anställd, 
som bl.a. ansvarar för lokalfrågorna inom förvaltningen. Ett nytag kommer 
att tas kring utomhusmiljön i Frostviken då lokalfrågan i Backe tagit alla 
resurser. 

 
Förslag till beslut och motivering 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 
• Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning-

en/uppföljningen. 
 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta:  

 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.   
2. Förvaltningschefen får i uppdrag till nämndssammanträdet den 27 maj 
inkomma med de kompletteringar/uppgifter som efterfrågas i BKU 
§66/2018 dvs. upprätta en plan för de åtgärder som behövs för att säker-
ställa en godtagbar utomhusmiljö. 
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Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.   
2. Förvaltningschefen får i uppdrag till nämndssammanträdet den 27 maj 
inkomma med de kompletteringar/uppgifter som efterfrågas i BKU 
§66/2018 dvs. upprätta en plan för de åtgärder som behövs för att säker-
ställa en godtagbar utomhusmiljö. 
 
____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 2019-04-30        

Sidan 1 av 1 
Bilaga 8 Bku au § 41 

Förvaltning 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2019.67.600 

Utredare/handläggare 
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av beslut BKU § 32/2019 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2019 § 32 
att: ”Barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar, utifrån den planerade uppföljning-
en/tidsplanen, en återkoppling vad som hänt i följande ärenden och beslut…” 

Majredovisning - Uppföljning av beslut tagna i nämnden 

Beslut 2: ”BKU § 66/2018 - Uppföljning av förskolornas utomhusmiljö utifrån gällande rikt-
linjer i Strömsunds kommun 
1 Barn-, kultur och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen/ redovisningen. Frostvi-
kens utomhusmiljö måste snarast ses över och prioriteras i samråd med Teknik- och serviceför-
valtningen. 
2 Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en plan för de åtgärder som behövs för att säkerställa 
en godtagbar utomhusmiljö vid de förskolor där det idag ej är tillräckligt utifrån upprättad check-
lista. Återredovisning av vidtagna åtgärder görs till nämnden i maj 2019. 
Kommentar: Ska följas upp i maj 2019. 

Svar angående beslut 2: Från den 1 februari 2019 har förvaltningen en 
samordnare anställd, som bl.a. ansvarar för lokalfrågorna inom förvalt-
ningen. Ett nytag kommer att tas kring utomhusmiljön i Frostviken då 
lokalfrågan i Backe tagit alla resurser. 

Initierare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare. 

Förslag till beslut och motivering 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 
• Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning-

en/uppföljningen.

Underskrift 

 ...............................................................................  
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                                    § 42 Dnr 2019.145 880 

Flytt av bibliotek i Hoting 

I kommunens biblioteksverksamhet finns ett huvudbibliotek och fyra filia-
ler; Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. På filialen i Hoting har utlå-
ningsstatistiken markant sjunkit de senaste åren och bibliotekschefen anser 
att man på något sätt måste åtgärda detta. Bibliotekschefen förslag är där-
för att flytta biblioteket från sin nuvarande placering på skolan till lokaler i 
före detta Folkets Hus i Hoting. Bilaga 9 
 
Under årets första fyra månader hade filialen i Hoting 1273 utlån, motsva-
rande siffra för 2018 var 1579 och för 2017 2214 utlån. Det handlar om en 
påfallande minskning av utlånen, både vad gäller lån till skolbarn och till 
övriga. 
 
Genom att flytta till nya lokaler har de möjlighet att även anordna olika ty-
per av aktiviteter på biblioteket, vilket inte är möjligt idag då den nuva-
rande lokalen är liten. Biblioteket bedriver verksamhet även under skollov, 
vilket blir otydligt för invånarna. Då de flesta tror att biblioteket följer sko-
lans lovdagar. Att ha verksamhet i andra lokaler skulle göra det tydligare 
att man är ett folkbibliotek och inte ett skolbibliotek. Skolan skulle natur-
ligtvis ha tillgång till ett flyttat bibliotek i samma utsträckning som man 
har idag. I anslutning till byggnaden finns både lekpark och utegym, som 
skulle kunna användas vid ett biblioteksbesök. Det kan även vara så att det 
är lättare att få barn/ungdomar att besöka biblioteket på fritiden om det 
inte är beläget på skolan. 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt är det naturligtvis tråkigt och inte alls stimule-
rande att arbeta på en filial som har så få besökare som biblioteket i Hoting 
just nu har. Nya lokaler och utökad programverksamhet skulle kunna till-
föra ny energi i verksamheten. Biblioteksverksamheten har dessutom i år 
fått extra pengar från Kulturrådet genom projektet Stärkta Bibliotek för att 
fräscha upp enheterna, så det är inga problem för dem att ”möblera upp” 
en ny lokal. 
 
Bibliotekschefen beräknar att kunna göra en besparing på hyran med ca 
15 000 kronor/år. Som jämförelse kan nämnas att man köpte media för ca 
35 000 kronor till Hoting under 2018. Skulle det bli aktuellt med en flytt 
räknar de med att kunna göra det själva med befintlig bemanning.  
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Yrkande 
 
Vid nämndssammanträdet den 25 april gjordes besök på biblioteket i 
Strömsund. Nämnden fick då information av bibliotekschefen om att utlå-
ningsstatistik visar att den markant sjunket de senaste åren på kommunens 
biblioteksfilialer. Både allmänhet, skolor och förskolor nyttjar denna ser-
vice mindre och mindre. Utifrån den tydliga information nämnden fick fö-
reslår arbetsutskottet att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och 
komma med förslag på hur man kan förbättra biblioteksservice till kom-
munens innevånare, förskolor och skolor med kommunens nya bokbil. 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande förslag och 
finner bifall till detta.  
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden avslår framställan att flytta 
biblioteket i Hoting till Folkets Hus i Hoting för närvarande pga. att en 
övergripande utredning ska genomföras vad gäller alla biblioteksfilialer. 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och se över all bibliotekfili-
alsverksamhet i kommunen till nämndsammanträdet 27 maj. Utredningens 
syfte är att få förslag på om det är möjligt att få en förbättrad biblioteksser-
vice med den nya bokbilen.  

 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden avslår framställan att flytta 
biblioteket i Hoting till Folkets Hus i Hoting för närvarande pga. att en 
övergripande utredning ska genomföras vad gäller alla biblioteksfilialer. 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och se över all bibliotekfili-
alsverksamhet i kommunen till nämndsammanträdet 27 maj. Utredningens 
syfte är att få förslag på om det är möjligt att få en förbättrad biblioteksser-
vice med den nya bokbilen.  
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum

Sidan 1 av 1        
Bilaga 9 Bku au § 42  

Förvaltning 
Barn, kultur och utbildning 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Britt-Inger Roos 

Nämnd/styrelse 
BKU 

  Flytt av bibliotek i Hoting 

I kommunens biblioteksverksamhet finns ett huvudbibliotek och fyra fili-
aler; Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. På filialen i Hoting har ut-
låningsstatistiken markant sjunkit de senaste åren och jag anser att vi på 
något sätt måste åtgärda detta. Mitt förslag är därför att flytta biblioteket 
från sin nuvarande placering på skolan till lokaler i före detta Folkets Hus 
i Hoting. 
Under årets första fyra månader hade filialen i Hoting 1273 utlån, motsva-
rande siffra för 2018 var 1579 och för 2017 2214 utlån. Det handlar om en 
påfallande minskning av utlånen, både vad gäller lån till skolbarn och till 
övriga. 
Genom att flytta till nya lokaler har vi möjlighet att även anordna olika 
typer av aktiviteter på biblioteket, vilket inte är möjligt idag då den nuva-
rande lokalen är liten. Vi bedriver vår verksamhet även under skollov, 
vilket blir otydligt för invånarna, de flesta tror att vi följer skolans lovda-
gar. Att ha verksamhet i andra lokaler skulle göra det tydligare att vi är 
ett folkbibliotek och inte ett skolbibliotek. Skolan skulle naturligtvis ha 
tillgång till ett flyttat bibliotek i samma utsträckning som man har idag. I 
anslutning till byggnaden finns både lekpark och utegym, som skulle 
kunna användas vid ett biblioteksbesök. Det kan även vara så att det är 
lättare att få barn/ungdomar att besöka biblioteket på fritiden om det inte 
är beläget på skolan. 
Ur arbetsmiljösynpunkt är det naturligtvis tråkigt och inte alls stimule-
rande att arbeta på en filial som har så få besökare som biblioteket i Ho-
ting just nu har. Nya lokaler och utökad programverksamhet skulle 
kunna tillföra ny energi i verksamheten. Vi har dessutom i år fått extra 
pengar från Kulturrådet genom projektet Stärkta Bibliotek för att fräscha 
upp våra enheter, så det är inga problem för oss att ”möblera upp” en ny 
lokal. 
Vi kommer att göra en besparing på hyran med ca 15 000 kronor/år. Som 
jämförelse kan nämnas att vi köpte media för ca 35 000 kronor till Hoting 
under 2018. 
Skulle det bli aktuellt med en flytt räknar vi med att kunna göra det själva 
med befintlig bemanning. Att flytta ett bibliotek är lite speciellt, men vi 
har god vana av det. 

Underskrift 

 ...............................................................................  
Britt-Inger Roos, Bibliotekschef. 
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§ 43 Dnr 2019.13 600  

Redovisningar synpunkter och klagomål  

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
190425 § 49 har inget ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomåls-
hantering och ett ärende enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 
2010:800, 6 kap. 10 §).  
 
Nämnden beslutade den 25 april § 49 att få en återkoppling till arbetsut-
skottet i maj vilka ärenden som är pågående och vilka som är avslu-
tade/åtgärdade. Kvalitetsutvecklaren redovisar/går igenom samtliga 
ärenden som varit under läsåret 2018-2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 
____   
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§ 44 Dnr 2019.144 611  

Timplan 

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 
timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i hög-
stadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer 
garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan 
mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade under-
visningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar ele-
ver som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 
gäller den äldre timplanen.  

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär 
att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från hösttermi-
nen 2019. 

I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar 
förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 
ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 
280 timmar på högstadiet. Skolverket föreslog att timmarna skulle förläg-
gas till årskurserna 6–9.  

Undervisningstiden i elevens val kommer därmed att minska med 205 
timmar till totalt 177 timmar. 

Förvaltningschefen har lämnat in ett förslag till kommungemensam tim-
plan. Bilaga 10 

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden antar den kommungemensamma 
timplanen för hela Strömsunds kommun. 
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Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden antar den kommungemensamma 
timplanen för hela Strömsunds kommun. 
 
____   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



Timplan Strömsunds kommun - beräknat på 35,6 veckor/läsår 178 arbetsdagar för eleverna
Enligt skolverkets förslag

Ämne Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt åk 1-6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt åk 1-9 Åk 1-3 Åk 4-6 åk 7-9
Bild 30 30 25 45 45 45 220 30 36 36 322 50 80 100
Hemkunskap 60 60 60 24 144 36 82
Idrott och hälsa 100 100 100 100 100 100 600 94 94 94 882 140 180 280
Musik 40 40 40 50 50 40 260 24 24 36 344 70 80 80
Slöjd 90 90 90 60 330 47 47 47 471 50 140 140
Svenska 390 380 380 290 300 290 2030 112 89 89 2320 680 520 290
Engelska 15 40 50 130 120 120 475 71 71 71 688 60 220 200
Matematik 230 240 240 235 240 220 1405 133,5 133,5 133,5 1805,5 420 410 400
SO 110 120 110 905 1265 200 333 352
Historia 50 50 40 36 24 30 minst 70 minst 75
Religion 50 50 40 36 24 30 minst 70 minst 75
Samhällskunskap 50 50 45 30 30 30 minst 70 minst 75
Geografi 50 50 40 30 30 30 minst 70 minst 75
Totalt NO 85 80 80 570 837 143 193 264
Biologi 40 35 30 39 39 36 minst 55 minst 75
Fysik 40 40 30 27 27 24 minst 55 minst 75
Kemi 40 40 30 27 24 24 minst 55 minst 75
Teknik 30 30 20 40 40 30 190 24 30 36 280 47 65 88
Språkval 80 80 89 89 89 347 48 272
Elevens Val 25 25 35 35 35 35 190 22 22 22 256 Åk 1-9 177
Övrigt
Summa 1055 1085 1170 1335 1335 1335 7315 871,5 893,5 881,5 9961,5
Summa vtr 17,6 18,1 19,5 22,3 22,3 22,3 14,5 14,9 14,7

Bilaga 10 Bku au § 44



35,6
Enligt dessa tider blir det:

Ämne Åk 1-3 Åk 4-6(1-6) åk 7-9 Totalt Enligt Skolverket
Bild 50 80 102 233 230
Hemkunskap 36 84 120 118
Idrott och hälsa 178 178 282 638 600
Musik 71 83 84 238 230
Slöjd 53 142 141 337 330
Svenska 682 522 290 1494 1490
Engelska 62 220 213 495 480
Matematik 421 412 401 1234 1230
SO 202 335 360 897 885
Historia 83 90 173
Religion 83 90 173
Samhällskunskap 86 90 176
Geografi 83 90 173
Totalt NO 145 193 267 605 600
Biologi 62 114 176
Fysik 65 78 143
Kemi 65 75 140
Teknik 47 65 90 203
Språkval 47 267 314 320
Elevens Val 50 62 66 179 177

28% 35% 37%

50 62 65
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§ 45  Dnr 2019.140   800 

Riktlinjer stipendier 
  
Kultursamordnaren är föredragande kring de riktlinjer, som gäller vid sti-
pendier och för Hedenvindsplaketten. Bilaga 11 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-25 § 42 att:  
”Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda 
1 Varför nämnden fått ansvaret för Hedenvindsplaketten. 
2 Vad får det för konsekvenser och vilka möjligheter finns det återlämna uppdraget för Heden-
vindsplaketten till Hedenvindssällskapet.” 
 
Hedenvindplaketten instiftades 1980 av Strömsunds kommuns kultur-
nämnd till 100-årsminnet av Gustav Hedenvinds födelse och delas ut till 
författare om skriver i Gustav Hedenvinds anda.  
 
Strömsunds kommun delar sedan 1985 i samverkan med Hedenvindssäll-
skapet årligen ut litteraturpriset Hedenvindsplaketten. Hedenvindsplaket-
ten är ett kommunalt åtagande, som kommunen själv har ansvaret för. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande och finner 
bifall till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen be-
träffande riktlinjer för de olika stipendierna samt Hedenvindsplaketten. 
 
Arbetsutskottets förslag till barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen be-
träffande riktlinjer för de olika stipendierna samt Hedenvindsplaketten. 
 
____   
 

 
 

 



 
  

 
 
2019-05-09 

 
        Bilaga 11 Bku au § 45  
 
 

   
     

  
Strömsunds Kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

 
Ledarstipendium 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar varje år ut ledarstipendium till ledare 
som är skriven i Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivilligt 
arbete inom ideell förening eller organisation. Stipendiet är på 8.000 kronor. Ideella 
föreningar och organisationer kan föreslå kandidater. 
 
Nämndens ordförande delar ut ledarstipendiet på kommunens Guldälggala. Den 
hålls varje höst för att uppmärksamma företagare, eldsjälar och ledar- och kultursti-
pendiater. 
 
Föreslå kandidat till ledarstipendium 
Ideell förening eller organisation kan skicka förslag på stipendiat senast 31 mars varje 
år. Uppgifter om den föreslagna ledaren och som har betydelse för nämndens bedöm-
ningen ska bifogas. Nämnden har rätt att dela ut stipendium till någon som inte har 
lämnat in en ansökan eller är föreslagen som stipendiat. 
 
Kriterier 

• Endast ideell förening, organisation eller nämnden kan ge förslag till stipendiater. 
• Ledaren ska vara mantalsskriven inom Strömsunds kommun. 
• Stipendiet är på 8.000 kronor och kan delas mellan flera personer, dock högst tre. 
• Stipendiet är avsett att användas till studieresa eller annat som uppmuntrar ledaren till att 

fortsätta sin insats. 
• Ledare kan få stipendiet endast en gång. 
• Om det inte finns någon lämplig kandidat delas inte stipendiet ut. 

 
Stipendiet har delats ut sedan 1976. 
 
 
Källor: 
Strömsunds kommuns författningssamling 
Kommunens hemsida: 
https://www.stromsund.se/1537.html 
 
 

https://www.stromsund.se/1537.html
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Kulturstipendium 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar varje år ut kulturstipendium för att 
stödja och uppmuntra verksamhet inom litteratur, musik, konst, teater, foto, film, 
konsthantverk, hembygdsverksamhet med mera. Stipendiet är på 8.000 kronor och 
kan sökas av enskilda personer. 
Förvattningssamlingen ger lite olika instruktioner beroende på var man läser. Id nr. 
3.6: ”Stipendiaten skall vara bosatt inom Strömsunds kommun”.  
Id nr. 6.2: ”Kulturstipendium utdelat till personer som är bosatta inom Strömsunds 
kommun eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har nära anknytning 
till kommunen”. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tar beslut om stipendiat. Vi ser gärna en 
jämn fördelning mellan könen. Nämndens ordförande delar ut stipendiet på kommu-
nens Guldälggala som hålls varje höst för att uppmärksamma företagare, eldsjälar och 
stipendiater.  
 
Föreslå eller ansök 
Ideell förening, organisation eller privatperson kan skicka förslag på stipendiat senast 
31 mars varje år. 
 
Stipendiet har delats ut sedan 1972 
 
 
 
Källor: 
Strömsunds kommuns författningssamling 
Kommunens hemsida: 
https://www.stromsund.se/1535.html 
 

https://www.stromsund.se/1535.html
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Stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne 
 
Hans-Erik Dahlgren arbetade under ett antal år som kultur- och fritidschef i kommu-
nen men avled 2012. Han var både en framstående musiker, men framför allt tonsät-
tare känd både nationellt och internationellt. Dahlgren tog initiativ till Berättarveckan 
i Frostviken som blev en stor succé. 
 
Stipendiet till minne av tonsättaren/organisten Hans-Erik Dahlgren delas ut för första 
gången 2017. Stipendiet går till en före detta elev i kulturskolan som arbetar pro-
fessionellt med musik. 
  
Kulturskolans personal föreslår pristagare till Barn-, kultur- och utbildningsnämn-
den som tar beslut. Stipendiet består av ett diplom och en summa på 8.000 kronor. 
Stipendiet bör delas ut i samband med kommunens kulturvecka. 
 
 
 
Kommunens hemsida: 
https://www.stromsund.se/2119.html 
 

https://www.stromsund.se/2119.html
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Hedenvindplaketten 

 
Hedenvindplaketten instiftades den 13 maj 1980 av Strömsunds kommuns kultur-
nämnd till 100-årsminnet av Gustav Hedenvinds födelse och delas ut till författare 
som skriver i Gustav Hedenvinds anda. 
 
Gustav Hedenvind-Eriksson föddes i byn Gubbhögen i Strömsunds kommun. Han 
var den store pionjären för de svenska arbetarförfattarna och skrev bland annat 
om skogsarbetarnas och rallarnas liv och arbete. Han debuterade 1910 med romanen 
”Ur en fallen skog” som handlar om de svenska skogsbolagens plundring av en 
gammal bondebygd och hur det påverkar människorna där.  
 
Under 1980-talet dramatiserades Hedenvinds debutroman och romanen Silverskogen 
sydväst om månen av teateramatörer och i samband med detta bildades även författar-
sällskapet Hedenvindsällskapet (1984). Syftet med sällskapet är att ”bredda och sprida 
intresset för Hedenvinds författarskap samt främja forskning om honom”. 
  
Strömsunds kommun delar i samverkan med sällskapet (sedan 1985) årligen ut littera-
turpriset Hedenvindplaketten som är i brons och utformad av konstnären Kerstin 
Bränngård. 

  
 

 
Källor: 
Kommunens hemsida: 
https://www.stromsund.se/956.html 
 
Hedenvindsällskapet: 
http://flata.net/hedenvind/ 
 
Nämndprotokoll 1980-05-13, 1980-09-09 och 1985-05-23 

https://www.stromsund.se/956.html
http://flata.net/hedenvind/
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