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                                    § 71 

Information 

 
1. Förvaltningschef Lars Thorin informerar om: 
a) Att ledning och utveckling av utbildningen inte fick kritik av skolin-

spektionen vid den regelbundna tillsynen på huvudmannen nivå våren 
2019. 

b) Att en elevhälsochef har anställts. 
c) Byggnationerna i Frostviken och Backe. 
d) Lärarsituationen i kommunen inför skolstarten. 

 
2. Ordförande Lena Johansson informerar om de möten/träffar hon har 

deltagit i: 
a) Den 17 juni deltog nämndsordföranden i en träff med olika represen-

tanter från föreningen som äger Kyrktåsjö skola, angående utemiljö för 
barnen i skolan. 

b) Den andra juli besökte nämndsordförande och kultur- och fritidschef 
Hillsands kapell, och fick ta del av det arbete som gjorts. 

c) Den andra juli besökte nämndsordförande och kultur- och fritidschef 
Vågdalen för att se och ta del av kulturföremål och byggnader. 

d) Den 30 juli besökte nämndsordföranden Hoting angående framtida 
biblioteksverksamhet. 

e) Den 5 augusti besökte nämndsordförande och kultur- och fritidschef 
en ceremoni på Hedenvindskolan om Gustav Hedenvind. 

f) Den 13 augusti deltog nämndsordförande i en träff med Jamtli, hem-
bygdsgården och kommunen angående det fortsatta samarbetet. 

g) Den 21 augusti deltog nämndsordförande i budgetdiskussioner med 
kommunledningen. 
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§ 72  Dnr 2019.24   606 

Betygsresultat vt-19 
 
Redovisningarna av betygsresultat har inkommit från förvaltningen.  
Bilaga 1 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 47/2019 
 
Yrkande   
  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag:  
1. Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av 

redovisningen och de analyser/slutsatser man gjort. 
2. Ett åtgärdsförslag har presenterats som nämnden ställer sig bakom och 

önskar en delredovisning av åtgärderna vid sammanträdet i februari 
2020 utifrån höstterminen betygsresultat. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
3. Barn- kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av 

redovisningen och de analyser/slutsatser man gjort. 
4. Ett åtgärdsförslag har presenterats som nämnden ställer sig bakom och 

önskar en delredovisning av åtgärderna vid sammanträdet i februari 
2020 utifrån höstterminen betygsresultat. 

 
____ 
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen  
Alla grundskolerektorer  
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Betygsresultat VT 19 
Redovisning  BKU 

2019-08-22 
 
   
 

Gudrun Andreasson 
 

Bilaga 1 BKU § 72 
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Betygsutveckling  
åk 6-9 VT 2014 till VT 2019 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F - 

VT-14 VT-15 VT-16 VT-17 VT 18 VT 19
A 3,6% 4,0% 3,8% 4,0% 3,9% 3,8%
B 8,2% 8,4% 8,7% 9,4% 9,3% 9,4%
C 22,8% 21,0% 21,3% 21,8% 21,0% 24,1%
D 24,3% 25,5% 23,4% 24,9% 25,1% 23,3%
E 29,9% 32,1% 30,3% 30,3% 29,9% 28,2%
F 5,2% 5,3% 8,4% 7,8% 8,9% 8,3%
 - 6,3% 3,6% 4,0% 1,8% 2,0% 2,9%
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Jämförelse med 2018 – andel A och B 
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Jämförelse med 2018 – andel F och - 

2018 2019 
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Andel betyg per årskurs 6-9 

Åk 6-9: Andelen A - C är lite större jämfört med fjolåret.  
Andelen F är mindre medan andelen – (streck) är större. 
 
12 elever har haft anpassad studiegång – en elev i vardera åk 7 och 8 samt 
10 elever i åk 9. I åk 9 är 80 % av strecken en följd av denna åtgärd. 
 
12 elever i åk 6 och 13 elever i åk 9 hade ett meritvärde under 100 p. Två av 
dessa är flickor. Tre elever ska gå om åk 9. 
 

A B C D E F -
Årskurs 6 3,8 11,2 22,6 25,0 28,1 7,0 2,3

Årskurs 7 2,3 6,7 22,0 28,9 28,9 9,4 1,8

Årskurs 8 2,2 8,2 21,2 24,3 32,0 10,1 2,1

Årskurs 9 7,1 11,1 18,1 22,3 30,5 9,2 1,8

Totalt % 3,9 9,3 21,0 25,1 29,9 8,9 2,0

Vt 18 Vt 19 

A B C D E F -
Årskurs 6 2,9 10,1 28,3 23,3 27,0 8,1 0,1

Årskurs 7 2,6 6,2 19,5 22,0 35,9 9,8 3,9

Årskurs 8 3,2 9,9 25,5 25,4 23,2 8,9 3,8

Årskurs 9 5,8 11,3 24,1 22,6 26,6 6,3 3,2

Totalt % 3,6 9,4 24,4 23,3 28,2 8,3 2,8
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Andel F och – ämnesvis (vt 19 jämfört med vt 18) 

0,0
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4,0
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Jämförelse andel F och - 

Andel F och - Andel F och -

Bilden visar fördelningen av de underkända betyg som delats ut. 
Engelska, Sv/SvA och Fysik toppar listan 2019. 
I fjol gällde det även kemi och matematik. 
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Elever med utländsk härkomst 

Svenska som andraspråk 
• Nästan 20 % av eleverna i åk 6-9 

läser Svenska som andraspråk. 
Knappt 1/3 av dem, samt 6 
samiska elever, studerar samtidigt 
sitt modersmål.  

  

Modersmål 
• Vi har haft modersmåls-

undervisning i arabiska (21), 
samiska (6), tyska (5) och 
persiska (2).  

Modersmålselever vt 2019
Skola åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt
Bredgård 0
Hedenvind 0
Central 3 3 1 7
Fjällsjö 1 1
Frostviken 1 1 1 1 4
Grevåker 3 2 1 6
Vattudal 6 6 4 16
Summa 7 9 10 8 34

SvA-elever vt 2019
Skola åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt
Bredgård 2 2
Hedenvind 11 11
Central/Kts 6 2 6 3 17
Fjällsjö 1 1 1 3
Frostviken 3 1 4
Grevåker 6 5 2 13
Vattudal 13 13 15 41
Summa 28 21 21 21 91
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Resultat åk 6 – egen statistik 

Vt 2018 
• Meritvärde  188,1p 
flickor 212,5 pojkar 167,7 
• Uppnått målen i samtliga 

ämnen   71,1 % 
flickor 78,9 % 
pojkar 64,5 % 
riket 77,1 % (SIRIS) 

Vt 2019 
• Meritvärde  199,3 p 
Flickor 216,2 pojkar 186,9 
• Uppnått målen i samtliga 

ämnen   74,5 % 
flickor 86,7 % 
pojkar 65,6 % 
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Resultat åk 9 – egen statistik 

Vt 2018 
• Meritvärde  198,1 p 
flickor 224,3 pojkar 176,1 
• Behöriga till 

yrkesprogram  78,5 % 
flickor 84,9  pojkar 73,0 
• Uppnått målen i samtliga 

ämnen  71,6 % 
flickor 84,9 pojkar 60,3 
• Riket: 223 p, beh. 82,7 %, 

samtliga 73,5 % (SIRIS) 

Vt 2019 
• Meritvärde  201,2 p 
flickor 221,5 pojkar 183,9 
• Behöriga till 

yrkesprogram  81,5 % 
flickor 86,7 pojkar 77,1 
• Uppnått målen i samtliga 

ämnen  73,1 % 
flickor 81,7 pojkar 65,7 
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Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, senaste tio 
åren - jämförelse utifrån kön 
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Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, senaste tio 
åren - svensk/utländsk bakgrund 
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Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, senaste tio 
åren – föräldrars utbildningsnivå 
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Reflektioner… 

• Mindre än 1/3 av de elever som läser svenska som 
andraspråk (SvA) i åk 6-9 undervisas i sitt modersmål.  

• Det är ungefär lika många elever som saknar betyg i SvA 
som i Svenska – det motsvarar 10 % av Svenska-eleverna 
men hela 40 % av SvA-eleverna.  

• 45,5 % av eleverna med utländsk bakgrund, födda i utlandet, 
blev behöriga till ett yrkesprogram 2018 jämfört med 87,4 % 
av eleverna med svensk bakgrund (SIRIS). 

• Skillnaderna i meritvärde beror lika mycket på föräldrars 
utbildningsnivå som på elevens bakgrund eller kön (SIRIS). 

• Pojkarna har fortfarande sämre måluppfyllelse än flickorna i 
samtliga ämnen, men årets resultat visar bättre siffror. 

• Alltför många elever saknar betyg i alla ämnen. 
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Slutsatser 
• Undervisningens kvalitet behöver utvecklas ytterligare. 

 
• Vi behöver fler och skickliga modersmåls- och SvA-lärare, 

samt studiehandledare, för att ”lyckas” bättre med våra 
nyanlända elever. Skolinspektionen har påtalat bristen på 
studiehandledare till elever som behöver det stödet. 
 

• Vi behöver ett välfungerande elevhälsoarbete, där hela 
skolan tar ansvar, för att elever med skolsvårigheter ska få 
rätt stöd i tid. 
 

• Skolornas lärmiljöer behöver utvecklas och undervisningen 
anpassas på bästa sätt. 
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Åtgärdsförslag 
 

• Utveckla det pedagogiska ledarskapet (SBS-insats ht -19) 
 

• Ge förutsättningar för ett kontinuerligt kollegialt lärande 
 

• Fortsätt utveckla elevhälsans arbete  
 

• Använd distansteknik som komplement i undervisningen, i 
första hand för moderna språk och modersmål 
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§ 73 Dnr 2018.178  600 

Revidering av biblioteksplanen 

Den 27 maj 2019 § 64 beslutade nämnden om en organisationsförändring 
av kommunens biblioteksverksamhet. Med anledning av detta får förvalt-
ningschefen i uppdrag att revidera gällande biblioteksplan.  
Förvaltningen har inkommit med förslag till revidering. Bilaga 2 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 48/2019 
  
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall 
till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden antar den reviderade bibliotekspla-
nen.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden antar den reviderade bibliotekspla-
nen.  
____  
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Bibliotekschef   
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Biblioteksplan 2019-2022 
 
Innehållsförteckning  
 
1. Biblioteksfakta  
2. Inledning  
3. Finansiering, uppdrag och roller  
3.1 Bibliotekets roll i kommunen  
3.2 Folkbibliotekets roller  
3.3 Skolbibliotekets roller  
 
4. Förändringar och utmaningar  
5. Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet  
6. Så ska vi arbeta  
 
1. Biblioteksfakta  
 
På biblioteket går det att låna böcker, ljudböcker, få hjälp med informationssökning, få vägledning 
när det gäller läshjälpmedel, använda datorer med internet, läsa tidningar och tidskrifter, låna 
DVD-filmer mm.  
Genom bibliotekets webbplats: www.stromsund.se (klicka vidare till biblioteket) kan man: 
- Söka i bibliotekets katalog  
- Reservera böcker och göra omlån  
- Ha koll på sina lån och reservationer  
- Söka i databaser  
- Ladda ner e-böcker  
- Se vilka arrangemang som biblioteken anordnar  
- Ge inköpsförslag.  
 
2. Inledning  
 
Strömsunds kommuns biblioteksplan är ett politiskt, av kommunfullmäktige beslutat 
styrdokument som markerar riktningen för utvecklingen av biblioteken. Planen omfattar 
folkbiblioteken, som vänder sig till alla de som bor i kommunen.  Årliga verksamhetsplaner, som 
anger konkreta åtgärder och tidsplan, utarbetas med planen som utgångspunkt. Uppföljning och 
utvärdering sker i den årliga verksamhetsberättelsen. Biblioteksplanen revideras vid periodens 
slut. Folkbiblioteksverksamhet bedrivs idag i Backe, Gäddede, Hammerdal, Hoting och 
Strömsund. Strömsund fungerar som centralbibliotek och de övriga fungerar som filialer.  
 
Biblioteksverksamheten har en rad styrande dokument att ta i beaktan, där det viktigaste är 
Bibliotekslagen (2013:801). Därutöver finns bland annat UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. 
Strömsunds kommun har även antagit CEMR:s deklaration för jämställdhet där artikel 20 har 
följande skrivning: ”…uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt 
utbud av böcker och annat material i sin reklamverksamhet.” (CEMR 2009 sid. 23)  

 

http://www.stromsund.se/
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3. Finansiering, uppdrag och roller  
 
Folkbiblioteksverksamheten finansieras genom anslag från Kultur- och Fritidsavdelningen.   
Bibliotekslagen fastsäller folkbibliotekets uppdrag och kärnverksamhet i samhället, nämligen:  
• Främja litteratur och läsning  
• Information  
• Lärande  
• Kulturell verksamhet  
Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Flickor och pojkars förmåga till 
läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för framgångsrikt lärande. Läsförståelse och 
informationskompetens i kombination med tillgång till allsidig information skapar förutsättningar 
för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.  
 
Folkbiblioteken har ett särskilt ansvar för:  
• Barn och ungdomar  
• Invandrare och andra minoriteter  
• Människor med funktionsvariationer  
 
3.1 Bibliotekets roll i kommunen  
God livsmiljö, utbildning samt ett expansivt och livskraftigt näringsliv ska leda till en kommun i 
balans. Biblioteket ska självklart vara en del av den utvecklingen.  
I kommunen finns ett huvudbibliotek i Strömsund och ett antal biblioteksfilialer. På biblioteket 
finns möjlighet till avkoppling, stimulans och kunskap. Förutom ett brett utbud av fack- och 
skönlitteratur finns dagstidningar, tidskrifter, CD-böcker och filmer för hemlån. Via bibliotekets 
hemsida finns möjlighet till nedladdning av olika typer av elektronisk media. Via hemsida finns 
även information om öppettider, personal, kontaktuppgifter och annat.  
Biblioteket används även som utställningslokal och samlingslokal för olika typer av träffar och 
sammankomster. 
Kommunen har en hög andel äldre, och så länge det är möjligt ska de kunna bo kvar i sina hem. 
Biblioteksservice till dem, som inte själva kan kommat till biblioteket, måste istället ske med hjälp 
av bokbil eller annan form av ”Boken kommer”. Då dessutom många av kommunens medborgare 
bor utanför tätorterna är det viktigt att kunna erbjuda biblioteksservice med ett väl utvecklat 
huvudbibliotek samt en bokbuss/bokbil. För invandrare och flyktingar spelar biblioteket en viktig 
roll som mötesplats, där det ges möjlighet att läsa böcker och tidningar på det egna modersmålet 
och att möta det svenska språket.  
Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet i vår kommun. Därför satsar kommunen resurser på 
utbildning för vuxna kvinnor och män. Många kommuninvånare studerar även på distans. 
Biblioteket är ett stöd till dessa studerande genom sin lärmiljö, sitt litteraturutbud samt 
handledning i informationssökning.  
Flickor och pojkars läsförmåga har minskat under de senaste åren. Undersökningar visar att 
tillgång till, och användning av bra bibliotek, böcker i hemmet och högläsning för barn har stor 
betydelse för barns läsförmåga och läsintresse. Här har biblioteken i Strömsunds kommun en stor 
och viktig uppgift att arbeta med. En viktig del av bibliotekets uppdrag är att erbjuda en miljö som 
skall stimulera till att upptäcka litteraturen, böckerna och läsningen. Miljön skall dessutom väcka 
kreativitet och skaparlust där litteraturen kan vara ett uttryckssätt bland flera andra. 
 
3.2 Folkbibliotekets roller  
 
Kulturcentrum är en arena för kultur och kulturella upplevelser med evenemang som 
författarbesök, sagostunder, utställningar, olika typer av träffar och sammankomster, läsfrämjande 
arbete, förmedling av litteratur etc. I centrum för verksamheten står läsningen och det 
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läsfrämjande arbetet, samt att sprida information och kunskap om läsningens positiva inverkan på 
människor i alla åldrar. 
Kunskapscentrum ger möjlighet till formellt och informellt lärande, är en resurs för utbildning 
på alla nivåer, samt att kunna erbjuda vägledning till biblioteksanvändning och 
informationssökning.  
Socialt centrum, en arena för vardagens sociala liv, den fria mötesplatsen och samhällets 
vardagsrum med plats för alla.  
 
4. Förändringar och utmaningar  
 
Förändringar i samhället påverkar naturligtvis biblioteken och får konsekvenser för inriktning och 
prioriteringar. Under de senaste åren har vi bland annat kunna konstatera att:  
• De sociala och kunskapsmässiga klyftorna ökar i vårt land. Bokläsning, biblioteksbesök och 
internetanvändning är lägre bland lågutbildade än bland högutbildade. Ett flertal undersökningar, 
både nationellt och internationellt, visar att flickor och pojkars läsförmåga försämras. Störst är 
försämringen bland pojkar.  
• Biblioteken använder en teknik som utvecklas i allt snabbare takt, digitala media typer och 
nätbaserade tjänster utvecklas, människors beteende förändras och behoven av service ökar i takt 
med att möjligheterna ökar.  
• Ändrade levnadsvanor – fritidsaktiviteter och nya kultur- och mediavanor leder till att flera 
aktörer gör anspråk på människors tid. Böcker kan köpas billigt på många ställen. 
Informationssökning via Internet gör att man idag inte längre är lika hänvisad till bibliotekets 
informationsresurser.  
 
För att kunna möta dessa förändringar krävs att biblioteksverksamheten under de 
närmaste åren:  
 
• Uppmuntrar och inspirerar till läsning  
• Fokuserar på barn och ungdomars läslust  
• Utvecklar det virituella biblioteket  
• Arbetar aktivt för att skapa attraktiva biblioteksmiljöer. 
• Slår vakt om den unika frizonen som folkbiblioteken utgör i samhället  
• Erbjuder skräddarsydda och personliga tjänster till medborgarna. 
• Samverkar med andra aktörer i samhället  
• Utvecklar den lärande miljön, arbetssätt och stöd till studerande  
• Värnar och utvecklar bibliotekets starka varumärke. Biblioteken har stor legitimitet bland 
medborgarna och knappast någon aktör kan erbjuda det breda utbud, och vara en arena för möten 
som biblioteket är.  
 
 
5. Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet  
För att biblioteksverksamheten i kommunen skall kunna utvecklas till mötesplatser för 
information, inspiration, lärande, läsande, åsiktsutbyte och upplevelser har ett antal mål för 
verksamheten tagits fram.  
 
Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i kommunen  
Folkbibliotekets åtagande:  
Biblioteket skall arbeta utåtriktat till alla kommunens invånare. Biblioteket skall ge möjligheter 
till läsupplevelser av olika slag, allt från förströelse/nöjesläsning till faktaläsning och 
studielitteratur. Framför allt prioriteras förskolor/skolor. Biblioteket skall, inom ramen för 
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folkbiblioteksverksamhet, utgöra stöd för skolans pedagogiska arbete, samt att erbjuda litteratur 
och andra media för fakta- och upplevelseläsning.  
 
Säkerställan:  
Genom årliga rapporter från verksamheterna till nämnden.  
 
 
Öka läslusten och intresset för litteratur  
Folkbibliotekets åtagande:  
Biblioteket skall erbjuda ett varierat utbud av media för fakta- och upplevelse/förströelseläsning. 
Biblioteket skall erbjuda minst ett författarbesök årligen. Biblioteket skall arbeta aktivt med att 
väcka läslust hos barn och ungdomar. Biblioteksverksamheten skall bedrivas i en miljö som 
stimulerar och uppmuntrar till läsning för alla åldrar. Biblioteket skall även arbeta med det egna 
skrivandet på olika sätt genom att erbjuda aktiviteter som skall stimulera till eget skrivande. 
 
Säkerställan:  
Genom årliga rapporter från verksamheterna till nämnden.  
 
 
Bidra till att utveckla den lokala demokratin  
Folkbibliotekets åtaganden:  
Biblioteket skall skapa det ”demokratiska torget” genom att upplåta biblioteken för offentliga 
samtal, utställningar och evenemang.  
Bibliotekets urval av media skall baseras på kvalitet, mångfald, politisk och religiös neutralitet 
samt ta avstånd från pornografi, rasism och fördomar. På biblioteket skall media på främmande 
språk finnas att tillgå. Särskild vikt skall läggas på den samiska samlingen, aktiviteter och 
evenemang som bidrar till att öka kunskapen och intresset för den samiska kulturen skall 
regelbundet arrangeras.   
Biblioteket skall fungera som navigatör i informationssamhället och ge möjlighet till att söka, 
välja och kritiskt värdera information.  
Biblioteket skall satsa särskilt på media för människor med funktionsvariationer.  
.  
Säkerställan:  
Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna.  
 
 
Utveckla användardelaktighet och tillgänglighet  
Folkbibliotekets åtagande:  
Biblioteket skall aktivt arbeta med marknadsföring av sina tjänster, både de fysiska och de 
elektroniska.  
Bibliotekets mediabestånd skall vara aktuellt och för kommuninvånarna upplevas intressant och 
varierat. Stor hänsyn skall tas till användarnas önskemål vid inköp av media.  
Bibliotekets verksamhet skall präglas av god tillgänglighet, både fysiskt, elektronisk och ur ett 
serviceperspektiv. 
Bokbilsverksamheten skall utvecklas för att på så sätt nå flera kunder. Bokbilsverksamheten skall 
även kunna innefatta andra aktiviteter som till exempel skolbesök, bokprat och sagostunder. 
 
Säkerställan:  
Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna.  
Genom enkäter. 
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Utveckla biblioteket som mötesplats och socialt rum  
Folkbibliotekets åtagande:  
Biblioteksverksamheten skall inspirera till att möten främjas. Biblioteket skall erbjuda ett varierat 
utbud av aktiviteter för alla åldrar. Biblioteket skall erbjuda en miljö som inspirerar till kreativitet 
och nyfikenhet där boken och läsningen alltid skall stå i centrum.  
Biblioteket skall vara tillgängligt för alla och ge kostnadsfri och jämlik information, kunskap och 
utgöra arena för kulturupplevelser i vid bemärkelse. Biblioteksverksamhet kan bedrivas även på 
andra platser än i ett bibliotek. Vid olika typer av träffar och sammankomster kan biblioteket 
på olika sätt medverka. Genom till exempel en utökad bokbilsverksamhet kan bokbilen i 
många fall ha funktionen som en mobil och flexibel biblioteksenhet. 
Biblioteket skall arbeta aktivt med andra aktörer i samhället.  
 
Säkerställan:  
Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna.  
 
 
6. Så skall vi arbeta  
 
Medborgarperspektivet skall genomsyra bibliotekets verksamhet. Det innebär att lokaler, 
webbtjänster, bokbilen och annat ska anpassas efter användarnas behov och önskningar.  
 
Folkbibliotekets åtagande:  
Besökarna skall vara i fokus för allt biblioteksarbete, och de skall få bästa möjliga bemötande och 
service.  
Besökarna skall känna sig sedda, respekterade och välkomna när de kommer i kontakt med 
kommunens biblioteksverksamhet. 
 
Säkerställan:  
Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna. 
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§ 74 Dnr 2019.129 606  

Revidering av delegationsordningen 

Den 25 april 2019 § 54 fick Förvaltningschefen i uppdrag att se över och re-
videra delegationsordningen. Ett förslag till reviderad delegationsordning 
redovisades vid arbetsutskottet den 20 juni. 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 49/2019 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa delegations-
ordningen.   
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa delegations-
ordningen.   
____  

Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
Kultur- och fritidschef   
Bibliotekschef   
Samtliga rektorer  
Chef för Elevhälsan   
Kommunstyrelsen 
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§ 75  Dnr 2018.151  606 

Uppföljning av beslut BKU § 78/2018 (Redovisning av som-
marskolan 2019) 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 augusti 2018 § 78 
att: ”Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till för-
valtningen att vidta de åtgärder man föreslagit.” 
 
Förvaltningschefen informerar kring genomförandet av sommarskolan 
2019, som i år bedrivs på Vattudalsskolan. Bilaga 3 

Det är obligatoriskt för huvudmännen att anordna detta juni månad för 
elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett 
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i 
grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. Då rätten att bli 
erbjuden lovskola är kopplad till elevens förutsättningar att nå behörighet 
till ett nationellt program i gymnasieskolan innebär det därför i praktiken 
att det är behörighet till ett nationellt yrkesprogram som rätten att bli er-
bjuden lovskola tar sikte på. 

Det innebär att huvudmannen måste erbjuda lovskola till två kategorier av 
elever: 

1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i 
årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasie-
skolan. 

2. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit be-
höriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 
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Beredning 
Arbetsutskottet § 50/2019 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall 
till detta:  

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

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

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

 
____  

Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
Samtliga rektorer i grundskolan 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2019-08-08                                     Bilaga 3 BKU § 75 

Förvaltning 
Barn, - kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Gudrun Andreasson  

Nämnd/styrelse 
Barn, - kultur- och utbildningsnämnden 

 
 

Redovisning av sommarskolan 2019 
 
Sammanfattning av ärendet   

Sommarskola har bedrivits för elever i grundskolans årskurs 8 som riske-
rar att bli obehöriga till ett gymnasieprogram samt elever i årskurs 9 som 
fått otillräckliga betyg för att påbörja ett nationellt program. Inga elever 
höjde något betyg efter årets sommarskola. 
 
Beskrivning 
Sommarskolan 2019 fick 26 anmälningar från elever i årskurs 8 och 9, från 
alla skolor utom Frostviken. 17 elever deltog – 10 åttor och 7 nior – från 
Strömsund och Hoting (3 elever). Man höll till på Vattudalsskolan under 
två veckor, direkt efter examen. 
 
Skolverket har beslutat om obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 
9 med en omfattning av 50 timmar. Eleverna fick undervisning i ett av 
ämnena matematik, engelska , svenska och svenska som andraspråk.  
 
Sammantaget arbetade fyra lärare i sommarskolan. En medbedömare 
fanns tillgänglig i engelska. 
 
Resultat 
I år nådde ingen av sommarskolans elever målen för E i betyg. Alla nior 
studerade svenska eller svenska som andraspråk, SvA. De kommer att 
studera på IM i höst – men med bättre förutsättningar än tidigare. 
 
Eleverna i åk 8 är mer förberedda inför kommande läsår. De kla-
rade av specifika moment i svenska och engelska, som de inte 
hunnit med eller missat av olika skäl. Några har arbetat med att 
befästa grunderna i matematik.  
 
Detta år fick eleverna fokusera på ett enda ämne, vilket har varit 
en framgång enligt Vattudalsskolans rektor. Det skapade ett lugn 
och mindre stress för både elever och lärare.  
 
Önskemål från sommarskolans lärare, utifrån fjolårets utvärdering, följt 
av åtgärd: 

• Bättre och tidigare dokumentation från ”avlämnande” lärare.  
Förvaltningen gjorde en tydlig tidsplan. 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2019-08-08                                     Bilaga 3 BKU § 75 

Förvaltning 
Barn, - kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Gudrun Andreasson  

Nämnd/styrelse 
Barn, - kultur- och utbildningsnämnden 

 
• En veckas uppehåll för att hinna avsluta terminen och förbereda sommar-

skolan. Genomfördes ej. 
• Avsatt tid för planering, bedömning och avrapportering. I tidsplanen låg 

två dagar för planering under sista skolveckan. 
• Placering på Vattudalsskolan för att ha nära tillgång till undervisnings-

material. Genomfördes. 
• Gratis mellanmål för eleverna. Genomfördes. 

 
Många underlag var undermåliga och/eller  kom in för sent. Det var en 
av orsakerna till att planeringsdagarna inte kunde genomföras. Efter ge-
nomförandet av årets sommarskola konstaterar förvaltningen att över-
lämning av information från elevens lärare måste ske tidigare och bli tyd-
ligare. Om sommarskolan förläggs en vecka senare, skulle det kanske 
hinnas med bättre, men det leder samtidigt till ökade lönekostnader ef-
tersom det blir fler övertidstimmar. 

Genomförandet av nästa års sommarskola ska diskuteras och planeras i 
god tid i rektorsgruppen så att det fungerar bättre. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 76  Dnr 2018.151  606 

Uppföljning av beslut BKU § 20/2019  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 augusti 2018 § 78 
att: ”Nya inriktningsmål och effektmål kommer att tas fram. Presenteras till arbetsutskottet i juni 
2019.” 
 
Förvaltningen har vid arbetsutskottet den 20 juni redovisat förslag till nya 
inriktningsmål och effektmål till både barn-, kultur- och utbildningsför-
valtningen och kultur- och fritidsavdelningen.  
 
Arbetsutskottet begärde följande tillägg gällande barn- kultur och utbild-
ningsförvaltningen: 
Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i åk 
1. Detta redovisas under mars. Bilaga 4 

 
Beredning 
Arbetsutskottet § 51/2019 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta.  

 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar inriktningsmålen för 2020 

för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen med följande tillägg: 
Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i 
åk 1. Detta redovisas under mars.  

 
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar inriktningsmålen för 2020 

för kultur- och fritidsavdelningen.   
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-08-22 
 
 

 9  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar inriktningsmålen för 2020 

för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen med följande tillägg: 
Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i 
åk 1. Detta redovisas under mars. 

 
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar inriktningsmålen för 2020 

för kultur- och fritidsavdelningen.   
 

____  

Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
Kultur- och fritidschef 
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Nämnd: Barn-, kultur- och utbildning   Förvaltning: Barn-, kultur- och utbildning         

 
Inriktningsmål 2020 Effektmål 2020 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 2020 

Genom Skolverkets bedömnings-
stöd kartlägga och bedöma elever-
na i åk 1. 
 

Mars 
 
 

Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen 
under 2020 

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, vilket innebär att det totala merit-
värdet inte ska minska. 

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 

HT April 
VT Augusti 
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för åk 9 med ca 9 p och minskat 
marginellt för åk 6 i höstbetygen. 
 

Kommentar:  
 
   

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 Erbjuder förskola enligt skollagen. KOLADA i oktober månad December 
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§ 77 Dnr 2019.13 600  

Redovisningar synpunkter och klagomål och redovisning en-
ligt rutin mot kränkande behandling 

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
190527 § 65 har tre ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomålshan-
tering och ett ärende enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 
2010:800, 6 kap. 10 §).  
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 52/2019 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
____   
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 78 Dnr 2019.171 041  

Tidsplanering för budgetarbetet 2020 

Utifrån budgetdirektiv och budgetramar 2020 diskuteras denna punkt.  
Förvaltningschefen har kommit in med en tidsplanering för budgetarbetet 
2019.  
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 53/2019 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplanering för bud-
getarbetet 2020.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplanering för bud-
getarbetet 2020.  
_____   
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 79 Dnr 2019.175 805 

Bidragsansökan från Hammerdals ryttarförening 
 
Hammerdals ryttarsälskap ansöker om pengar för att rusta upp sin rid-
plan. I första hand handlar det om belysningen. Vidare är deras mål att 
fylla på nytt grus på ridplanen, att laga och renovera staketet och sätta upp 
en förvarings bod som kan användas som sekretariat när de har tävlingar. 
Dom behöver även sittbänkar för publiken under tävlingarna. 
Kostnaderna för detta är beräknat till (i kr exkl moms): 
Belysning  42 300 
Grus till ridplanen  50 000 
Schaktning av grus  10 000 
Sittbänkar      4 000 
Förvarings bod  20 000 
Renovering dressyrstaket    2 500 
 
De ansöker ett bidrag om 128 800 kr + moms (161 000 kr). Arbetskostnaden 
ordnar föreningen själva, så merparten av arbetet är ideellt. Bilaga 5 
  
Förslag till beslut  

Detta vore ett lämpligt objekt för bygdemedel. För utifrån den ekonomi 
som Kultur- och Fritidsavdelningen har, kan vi idag inte bevilja ett sånt bi-
drag. 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår att barn – kultur- och utbildningsnämn-
den avslår ansökan, och hänvisar till möjligheten att söka bygdemedel. 
Och om det inte är möjligt skicka den vidare till Kommunstyrelsen. 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall 
till detta.  
1. Barn- kultur och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till kultur- 

och fritidschefen för en tydligare beslutsmotivering för avslag till 
kommunstyrelsen.  

2. Ärendet redovisas vid arbetsutskottet den 5 september. 
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Justering (Sign) 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
1. Barn- kultur och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till kultur- 

och fritidschefen för en tydligare beslutsmotivering för avslag till 
kommunstyrelsen.  

2. Ärendet redovisas vid arbetsutskottet den 5 september. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen  
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
20190703                                          Bilaga 5 Bku § 79 

Förvaltning 
Kultur- och Fritidsavdelningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Lars-Eric Bergman 

Nämnd/styrelse 
Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden 

 
 

Ärende  

Bidragsansökan från Hammerdals ryttarförening. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hammerdals ryttarsälskap ansöker om pengar för att rusta upp sin rid-
plan. I första hand handlar det om belysningen. Vidare är deras mål att 
fylla på nytt grus på ridplanen, att laga och renovera staketet och sätta 
upp en förvarings bod som kan användas som sekretariat när dom har 
tävlingar. Dom behöver även sittbänkar för publiken under tävlingarna. 
Kostnaderna för detta är beräknat till (i kr exkl moms): 
Belysning  42 300 
Grus till ridplanen 50 000 
Schaktning av grus 10 000 
Sittbänkar    4 000 
Förvarings bod 20 000 
Renovering dressyrstaket 2 500 
 
Dom ansöker ett bidrag om 128 800 kr + moms (161 000 kr). Arbetskost-
naden ordnar föreningen själva, så merparten av arbetet är ideellt. 
  
Initierare 

Kultur- och Fritidschef 
 
Förslag till beslut och motivering 

Detta vore ett lämpligt objekt för bygdemedel. För utifrån den ekonomi 
som Kultur- och Fritidsavdelningen har, kan vi idag inte bevilja ett sånt 
bidrag. 
 
Vi föreslår att Barn – Kultur- och utbildningsnämnden avslår ansökan, 
och hänvisar till möjligheten att söka bygdemedel. Och om det inte är 
möjligt skicka den vidare till Kommunstyrelsen. 

 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Lars-Eric Bergman/Kultur- och Fritidschef  
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Justering (Sign) 
 

§ 80 Dnr 2018.79 644  

Redovisning av besöksstatistik Jamtli öppna förskola i Ström-
sund 

En redovisning har inkommit gällande Jamtli öppna förskola i Strömsund. 
Av redovisningen framgår att det är främst kommuninnevånare som deltar 
verksamheten. Bilaga 6  
 
 
Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisning och finner bifall 
till detta.  
 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 6 Bku § 80 

 

Statistik, Jamtli öppna förskola i Strömsund 

 

vecka Barn Vuxna Totalt/Turister 
20 72 37 109/10 
21 82 50 132/0 
22 13 5 18/0 (endast 

öppet en dag) 
23 180 299 479/100 

(invigning av 
lekfjös) 

24 90 115 205/80 
25 96 67 163/0 
26 183 185 368/10 
28 225 233 458/32 
29 326 323 649/120 
30 195 421 616/170 
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
Totalt:   3197 st 
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§ 81 

Delgivningar  

1. Arbetsutskottets protokoll §§ 46-53. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 141 
3. Skolinspektionens tillsynsbeslut för förskoleklass och grundskolan.  

Dnr 2018.233.600 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Redovisningen av delgivningarna godkänns. 

 
____ 
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