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barn- och utbildningsavdelningen i Strömsund. 
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Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.135 

§ 101 Information till barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2020.
1. Ärendegenomgång.
2. Lars Thorin, förvaltningschef informerar om:

a.  Covid 19;
Sedan föregående redovisning av läget kring Covid 19 har
förvaltningen/ kommunen fört in några nya åtgärder.
Från och med 1 december ska även barn i förskola,
grundskola och gymnasiesärskola stanna hemma om någon
som de bor tillsammans med har covid-19. Detta enligt
Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.
Förvaltningen har även haft en förskoleavdelning stängd
tidigare vid ett tillfälle av smittorisk, förutom för de
vårdnadshavarna som har ett samhällsviktigt yrke. Över lag
har förvaltningen kunnat bedriva skolans verksamheter. Den
sista avstämningen visade på ett bättre läge nu där frånvaro
har minskad och anpassningar görs.

b. Familjecentralen;  Regionen hade i början på detta år en
idee ´om att flytta sin verksamhet till andra lokaler, vilket
föranledde en diskussion även om öppna förskolans
verksamhet som ändå ansågs vara navet i familjecentralen
verksamhet. Diskussionerna blev så lagda på is eftersom
restriktioner kom om covid och öppna förskolans
verksamhet hölls och hålls stängd tills vidare. Diskussionerna
återupptogs den 2/12 med berörda ansvariga för
kommunen och enligt information från regionen så ser de
fortsatt positivt på samarbetet.  En Utvärdering av hur
verksamheten har fungerat ska genomföras. En tanke är nu
att öppna en förskoleavdelning i samma lokaler som öppna
förskolan för nya barn som står i kö och behöver plats i
början på nästa år. Förvaltningen jobbar på det förslaget,
och fördelen med familjecentralen är dels billiga
hyreskostnader, nära samarbete med Rotnäsets förskola där
man kan dela personal och resurser och det finns fler
möjligheter för öppna förskolan. Undviker
kostnadsökningar. Öppna ny förskoleavdelning - lyft till även
öppna förskolan. Alla vinner på det.
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§ 101 fortsättning 
 
c.               Arbetsmiljöverkets återrapport kring granskning av 

förskolan. Förvaltningen har jobbat med en del åtgärder 
under året. Bland annat finns det nu en ny struktur för SKA- 
arbete och en ny delegation kring arbetsmiljöansvar med 
återrapportering. Även rektorernas arbetsbelastning har 
utvärderas och en åtgärd innebar bland annat gemensamma 
APT för att minska kvällsarbete. Där kommer även att göras 
några åtgärder kring bullar och solskydd. 
PÅ huvudmanna nivå finns funderingar kring hur resurser 
fördelas mellan olika förvaltningen när man genomför 
chefsrollen. Den 16 december följas ärendet upp.. 

d.              Skolinspektionen utför sin tillsyn riktad mot grundskolan 
och de börjar med att informera huvudmännen om 
tillvägagångssättet måndag den 7 december.  

e.              Under hösten 2020 har 2 rektorer varit frånvarande men 
båda är/kommer tillbaka. Utvärderingen av den nya 
ledningsstrukturen inom förskolan visar på minskade 
kostnader för vikarieanskaffning på grund av en effektiv 
bemanningsstruktur. 

f.                Förvaltningschef deltog i BUZ där de bland annat har 
diskuterats att handla in en digital skolskjutsmodul så 
vårdnadshavare kan söka skolskjuts online. Ansökningar 
kommer därmed direkt in i länstrafikens system.  

g.              Uppföljning av skolbesök i Hoting. Diskussionen kring 
problematiken med parkeringen pågår, men det krävs 
budget till åtgärder.  

  
3.              Lars- Eric Bergman, kultur och fritidschef informerar om kultur- och 

fritidsverksamheten. bilaga  
  

4.              Lena Johansson, ordförande informera om hennes deltagande av 
följande aktiviteter: 
a.      29 oktober 2020 rektorsdialoger med förskole-rektorer. 
b.      6 november 2020 kultur Z. 
c.       16 november 2020 BUZ. 
d.      25 november Folkhälsoråd. 
e.      27 november Barnarenan.
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BKU  december 2020
bilaga
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Redovisning  tillgänglighetsplan ärende 4
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ärende 4
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Aktivitetsplan för inflyttning och 
integration ärende 5
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Ärende 9 Budget 2021
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Ärende 9 Budget 2021
Besparingen på 500 000 kronor har vi klarat bland annat genom att vi fått statliga 
medel från Kulturrådet:

• Kulturskolan 263 000 kronor

• Biblioteket 180 000 kronor 

Samt följande:

• Badet i Hammerdal öppet 1 helgdag för föreningar istället för 2, besparing för 
provtagning och städning 
20 000 Kronor

• Badet i Hoting stängt helger. Besparing provtagning
10 000 kronor

• Vallberget läggs i vila eller överlåtes till IFK Strömsund 
50 000 (100 000 ) kronor

• TOTALT 523 000 kronor
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Ärende 10 Bokslutsprognos K&F

Vi beräknar ett litet överskott +28 000 kronor
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Ärende 11 och 12 Interkontrollplan och 
Inriktningsmål

• Kulturskolan har lå 19/20 225 pojkar och 114 flickor 
i ämneskurs  3-9.  det gör 42 % av alla elever i åk 3-9 
i grundskolan. Målet är 35 %

• Antalet ungdomar i föreningslivet ska öka. Antalet 
deltagare som har erhållit lokstöd 2019/20. 

- Flickor 12 454 st (lå 18/19 14 242 st)
- Pojkar 18 577 st (lå 18/19 10 227 st)

• Mötesplatser för ungdomar ska finnas på alla orter  
med skolor. Det finns idag.
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• Ärende 14 Revidering Biblioteksplanen

• Ärende 15 Utvärdering av biblioteksnedläggningar 
filialerna i Backe och Hoting

• Ärende 18 Utvärdering av verksamheten vid 
slalombacken Vallberget i Strömsund

• Ärende 19 Bidrag till SISU idrottsutbildarna 
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Diarienummer  BUF.2020.139 

§ 102 Ändringar i föredragningslista.
Följande ändring görs i föredragningslistan. 

• Ärendet 6: Skolpeng 2021 utgår och behandlas av nämnden den 11
februari 2021.

• Ärendet 7: interkommunal ersättning 2021 utgår och behandlas av
nämnden den 11 februari 2021.
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Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.184 

§ 103 Budget 2021 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om budget 2021 för barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen.  

Underlag till beslut 
Budgetunderlag. bilaga 
Bku au § 91/2020. 
Tjänsteskrivelse budget 2021.  
Powerpointpresentation. bilaga 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden godkänner och fastställer budget 2021 för barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen, under förutsättning att MBL-förhandling genomförs. 

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner och fastställer budget 2021 för barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen, under förutsättning att MBL-förhandling genomförs. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
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• Välkomna!

Information + Budget 2021   
BKU 201203

bilaga
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Information

• Covid-19
• Familjecentralen
• Arbetsmiljöverkets återrapport  (Ljud+arbetsbelastning)
• Skolinspektionen
• Rektorer tillbaka
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Kostnadsökningar Barn och utbildning 2021

• Löneökningar 3.200.000
• Nytt skolskjutsavtal 1.000.000
• Ökade hyror 1.300.000
• Ökade kostnader kost                500.000 (minst)
• Uppskrivningar (städ, vservice)  500.000
• Ny förskolelokal Strömsund     1.000.000  (Investering)
• Familjecoach                               250.000

-----------------------
7.750.000
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Kostnadsminskningar 2020  inför 2021

• Besparingspaket förskolan 2.200.000
( Motsvarar 5 tjänster + hyra Tornet)

• Återvändande barn fristående förskolor 1.300.000
( osäker faktor)

• Minskning 1,75 tjänst i Frostviken                       600.000
( Från hösten 2021)

• Minskning av elevassistenttjänster Vattudal 500.000
(Från hösten 2021)                       

• Minskning av timvikarier förskolan  
(ospecificerat)                   

-----------------
4.600.000
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Externa intäkter

• Likvärdig skola 8.700.000
• Maxtaxa                                     1.600.000
• Extra tillskott välfärdspengar.    1.600.000
• Övriga statsbidrag                Ca 4.000.000

(Lärarlönelyft, karriärstjänster mfl

• Kan inte göra några nya åtgärder för likvärdig skola
• Kan bara finansiera verksamhet som vi redan har igång
• Egentligen en underfinansierad grundbudget med 15,9 

miljoner, vad händer om staten tar bort dem?
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Osäkra faktorer

• Skolskjutskostnaderna efter sommaren
• Riktade statsbidrag blir generella till kommunpåsen. Hur 

mycket kommer då barn och utbildning till godo?
• Ökade hyreskostnader för fortsatta investeringar i våra 

fastigheter
• Många elever som kommer till oss utifrån har stora behov av 

anpassningar och särskilt stöd
• Extra förskoleavdelningen
• Arbetsmiljöverkets granskning av förskolans arbetsmiljö

(ljudåtgärder, solskydd, chefernas arbetsbelastning
• Eventuella kostnadsdrivande motioner
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Frågor

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

Frågor??

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4sviken,_Str%C3%B6msunds_kommun
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


INTERNBUDGET
2021

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

-34 159 264 773 230 614 -25 580 254 971 229 391 -30 293 271 272 240 979

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. TotaltIntäkter

 Nämnd

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Barn- och utbildningsnämnd 0 1 307 1 307 0 1 271 1 271 0 1 261 1 261

0 1 307 1 307 0 1 271 1 271 0 1 261 1 261

Centrala kostnader

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Centrala kostnader -4 587 18 175 13 588 -6 577 16 298 9 721 -1 133 26 583 25 450

-4 587 18 175 13 588 -6 577 16 298 9 721 -1 133 26 583 25 450

Fritidshem

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Fritidshem -3 253 21 127 17 874 -2 787 20 035 17 248 -3 101 21 675 18 574

-3 253 21 127 17 874 -2 787 20 035 17 248 -3 101 21 675 18 574

Förskola

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Familjecentralen -27 771 744 0 654 654 -210 875 665

Förskola -6 906 75 582 68 676 -4 482 68 408 63 926 -7 551 70 151 62 600

-6 933 76 353 69 420 -4 482 69 062 64 580 -7 761 71 026 63 265

Grundskola

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Elevhälsa -195 3 461 3 266 -183 6 470 6 287 0 5 500 5 500

Förberedelsegrupp -416 881 465 0 0 0 0 0 0

Förskoleklass -784 7 565 6 780 -282 7 691 7 409 -353 8 307 7 954

Grundskola åk 1-6 -10 383 71 348 60 965 -6 388 71 681 65 293 -9 172 73 327 64 155

Grundskola åk 7-9 -6 970 57 540 50 570 -4 881 55 617 50 736 -8 773 57 805 49 032

Särskola 0 6 435 6 435 0 6 846 6 846 0 5 789 5 789

-18 748 147 229 128 482 -11 734 148 305 136 571 -18 298 150 727 132 429

Projekt

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Projektmedel -639 582 -56 0 0 0 0 0 0

-639 582 -56 0 0 0 0 0 0

bilaga
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den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.87 

§ 104 Bokslutsprognos 2020 barn-, kultur- och
utbildningsförvaltningen   
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om bokslutsprognosen för barn-, 
kultur, och utbildningsförvaltningen.  

Underlag till beslut 
Bku au § 92/2020. 
Verksamhetsprognos oktober 2020. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.
2. Eftersom bokslutsprognosen per oktober 2020 visar på en positiv resultat tar

barn-, kultur- och utbildningsnämnden tillbaka sin ansökan om tilläggsanslag
hos kommunfullmäktiga på 3,4 Miljon.

Nämndens beslut 
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen.
2. Eftersom bokslutsprognosen per oktober 2020 visar på en positiv resultat tar

barn-, kultur- och utbildningsnämnden tillbaka sin ansökan om tilläggsanslag
hos kommunfullmäktiga på 3,4 Miljon.

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiga
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Diarienummer  BKUN.2020.200  

§ 105 Redovisning av tillgänglighetsplan   
Hans-Olof Carlsson är föredragande i ärendet ''Redovisning av 
tillgänglighetsplan''.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016,  
§139, om tillgänglighetsplan för nämndens verksamheter för 2017.  
En uppföljning har gjorts för första halvåret i augusti 2017, § 76.  
Kultur- och fritidsavdelningen genomförde en redovisning i november 2017.  
En uppföljning för perioden 2017-2018 gjordes i oktober 2018, § 104.  
En revidering av planen gjordes hösten 2018 (BKU 2018-08-23 § 70). 
En uppföljning för perioden 2018-2019 gjordes i oktober 2019, § 100. 

Underlag till beslut  
Bku au § 93/2020. 
Tjänsteskrivelse redovisning av tillgänglighetsplan.  
Handlingsplan utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-11 § 57. 
bilaga 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer slutlig 
redovisning för 2020. 

Nämndens beslut 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer slutlig 
redovisning för 2020. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef
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Tillgänglighetsplan 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen  Uppföljning av Hans Olof Carlsson november 2020 

 (Planen är reviderad i BKU 2018-08-23 § 70) 

Handlingsplan utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag (2014-06-11§ 57) om tillgänglighetsplan 2014-2016 

Målgrupp/ Operativt mål Aktivitet Barn- och utbildnings-
avdelningen 

Tid Ansvarig Uppföljning 

Alla som har kontakt med 
Strömsunds kommun ska få 
ett gott och likvärdigt 

bemötande (s 6). 

Informera förvaltningens personal om 

vikten av att likvärdigt bemötande av alla 

flickor, pojkar, kvinnor och män, som 

kommer i kontakt med våra verksamheter. 

Under året  Respektive 
chef inom 
förvaltningen 

Chefsträffarna följer upp 
på APT 

Kommentar: Detta har tagits upp på arbetsplatsträffar i hela kommunen. Ett likvärdigt bemötande ingår i förskolans och skolans 

värdegrund. Introduktionen av nyanställda inom förskolan sker enligt fastställd rutin. 

Mångfald, jämställdhet och 
tillgänglighet ska känneteckna 

de kommunala arbetsplatserna 
(s 7). 

• Regelbundet diskutera och följa upp
mångfald, jämställdhet och tillgänglighet 

• Genomföra information/utbildning för
ökad medvetenhet om bemötande av 

personer med synliga och osynliga 
funktionsnedsättningar. 

 Vara positiv till att ta emot
praktikanter/nyanlända i verksamheten

Under året 

Vid behov 

Under året 

Respektive 
chef inom 

förvaltningen 

Chefsträffarna följer upp 
på APT 

Kommentar: Förskolor, fritidshem och skolor i kommunen arbetar kontinuerligt med dessa frågor, både i verksamheten och på 

arbetsplatsträffar. Det är en del av värdegrundsarbetet. Vid förskolans barnkonferenser och skolans EHT (elevhälsoträffar) tas 

bilaga
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undervisningens tillgänglighet upp och bemötandet av personer (barn och elever) med synliga och osynliga funktionsnedsättningar  
uppmärksammas. Under läsåret 2020/2021 kommer rektorerna att gå en utbildning i jämställdhetsintegrering inom ramen för 

kommunens satsning Kasam 2.0. 

FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska 

efterlevas. 
 

 

Personal ska inför barnets/elevens start i 
förskola/skola, inhämta information om 
barnets/elevens särskilda behov och  

tillsammans med vårdnadshavare upprätta 
en individuell handlingsplan. 

Under året  
 

Respektive 
chef inom 
förvaltningen 

Redovisning i samband 
med mars- respektive 
maj-dialogerna med BKU 

Au  
 

All berörd personal skall 
kompetensutvecklas för att få bättre  

kunskap om och ökad förståelse för de 
barn/elever med funktionsnedsättning som 

de möter i sin verksamhet. 

Vid behov Respektive 
chef inom 

förvaltningen 

Barnens/elevens behov skall avgöra hur 
resursförstärkningen skall utnyttjas och 
vilka pedagogiska/kompensatoriska 

hjälpmedel som ska införskaffas. 

Under året  
 

Respektive 
chef inom 
förvaltningen 

Samtliga aktiviteter, även fysiska, skall 
anpassas på ett inkluderande sätt. 

Under året  
 

Respektive 
chef inom 
förvaltningen 

Kommentar: Området har tagits upp vid arbetsutskottets dialog med kommunens rektorer mot förskolan och grundskolan.  

 
All personal som arbetar med barn och elever inom förskolan och skolan har under hösten 2020 gjort en valfri modul i 

Barnombudsmannens webbutbildning kring Barnkonventionen https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-
praktiken/webbutbildning/    
 

Grundskolan: När nya elever kommer till skolan görs en överlämning från tidigare skola/förskola och med föräldrars tillåtelse 
överförs information. När elever med funktionshinder tas emot görs en handlingsplan för de anpassningar som behöver göras.  

Speciallärarna fortbildas inom sitt nätverk av SPSM och sprider sina kunskaper. Flera skolor har studerat SPSM´s utbildningspaket om 
neuropsykiatriska funktionshinder. 

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/
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Behoven avgör hur resursförstärkningen skall utnyttjas och vilka pedagogiska hjälpmedel som ska införskaffas. I de fall man tar emot 
HVB-placeringar får personalen råd och information om handikappet samt förslag om anpassningar och stödbehov.  

Man försöker på alla sätt anpassa aktiviteterna till elever med funktionsnedsättningar och/eller ha l ikvärdiga alternativ, så att alla kan 
delta. Exempelvis installerades, utifrån elevbehov, två dörröppnare på Hedenvind våren 2019. 

 
Arbete enligt antagen central elevhälsoplan. Elevhälsochefen arbetar bland annat med att utveckla en elevhälsa som i högre grad är 
förebyggande och hälsofrämjande. 

 
Förskolan: Fem personal från Strömsund har kontinuerligt under läsåret 2019/20 utbildats om autism. Inom kommunens förskolor 

genomförs ”barnkonferenser” för att i större utsträckning kunna anpassa verksamheten efter barnens olika behov. 

Målgrupp/ Operativt mål Aktivitet Kultur- och fritidsavdelningen Tid Ansvarig Uppföljning 
 

Biblioteksverksamheten ska 

utvecklas så att 
tillgängligheten ökas (s 12) 

Tillgänglighetsanpassa verksamheten vid 

biblioteksfilialerna. 

Löpande 

 

Bibliotekschef Arbetsplatsträff 

biblioteket  
Redovisning till BKU  

Anläggningar och lokaler ska 
vara tillgängliga för flickor och 

pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning (s 12) 

Anpassa våra egna anläggningar så att de 

blir tillgängliga för alla med 

funktionsnedsättning. Föreningar med 

anpassade anläggningar erhåller extra 

bidrag.   

Löpande Kultur- och 
Fritidschef 

Arbetsplatsträff med 
kultur- och fritid 

Redovisning till BKU 

Kommunala friluftsområden, 

spår och strövområden ska 
även i framtiden finnas 

tillgängliga för alla, oavsett 
kön och ålder (s 13) 

Anpassa våra egna anläggningar så att de 

blir tillgängliga för alla oavsett kön och 

ålder. 

Löpande Kultur- och 

Fritidschef 

Arbetsplatsträff med 

kultur- och fritid 
Redovisning till BKU 

Förutsättningar skapas för 
flickor och pojkar, kvinnor och 

män med 
funktionsnedsättning att delta 

Alla föreningar ska vara öppna för att ta 

emot alla, oberoende av kön och eventuell 

funktionsnedsättning.  

Löpande Kultur- och 
Fritidschef 

Arbetsplatsträff med 
kultur- och fritid. 

Redovisning till BKU   
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i fritidsaktiviteter och ur ett 
jämställdhetsperspektiv  (s 13) 

Alla barn och ungdomar (6-19 

år) ska erbjudas plats i musik- 

och kulturskolan (s 13) 

Ökad direktinformation till samtliga elever 

på grundskolan och gymnasiet. 

Inför 

varje nytt 
läsår 

Kultur- och 

Fritidschef 

Arbetsplatsträff med 

kulturskolan. 
Elevstatistik redovisas 
årligen till BKU                           

Kommentar: Kultur- och fritidsavdelningen arbetar ständigt med att anpassa både lokaler och friluftsspår så tillgängligheten kan ökas. 

Avdelningen försöker också se till att de arrangemang som bokas sprids i hela kommunen. Bland annat bokas förställningar för våra 
äldreboenden och dessa genomförs i hela kommunen. När det gäller ungdomar som engagerar sig i föreningslivet så ser vi att det 
kommer nya föreningar som håller på med helt nya saker bland annat cosplay, brädspel, airsoft. Alla barn får idag gratis vara  med i 

Kulturskolan. Från läsåret 20/21 genomför vi ett försök att elever i åk 1 och 2 får välja ett begränsat utbud av kurser. Från åk 3 får man 
välja alla kurser såsom spela instrument, sång, dans, musikal, animation eller foto/film.  I förskoleklass har kulturskolan musiklek. 



 Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
  

 den 3 december 2020  
   

 

Justerare  
 

Diarienummer  BKUN.2020.199  

§ 106 Redovisning aktivitetsplan för inflyttning och integration   
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016, § 
138, om aktivitetsplan för inflyttning och integration för 2017.  
En uppföljning har gjorts för första halvåret i augusti 2017, § 75.  
Kultur- och fritidsavdelningen genomförde en redovisning i november 2017.  
En uppföljning för perioden 2017-2018 gjordes i oktober 2018, § 103. 
En revidering av planen gjordes hösten 2018 (BKU 2018-08-23 § 69).  
En uppföljning för perioden 2018- 2019 gjordes i oktober 2018, § 99. 

Underlag till beslut  
Bku au § 94/2020. 
Tjänsteskrivelse ''Redovisning av aktivitetsplan för inflyttning och 
integration''.  
Aktivitetsplan för inflyttning och integration.  

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer slutlig 
redovisning för 2020. 
 

2. Tills nästa års redovisning tas följande aktiviteter bort från redovisningen:   
- erbjuda modersmålsundervisning  
- erbjuda studiehandledning  

 
3. Vid nästa års dialoger vill nämnden se effekter av integrationsfrämjande 

aktiviteter i förskola. 
  



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

 

Justerare 

§ 106 fortsättning.

Nämndens beslut 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer slutlig

redovisning för 2020.

2. Tills nästa års redovisning tas följande aktiviteter bort från redovisningen:
- erbjuda modersmålsundervisning
- erbjuda studiehandledning

3. Vid nästa års dialoger vill nämnden se effekter av integrationsfrämjande
aktiviteter i förskola.

Beslut skickas till 
förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
kultur- och fritidschef



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.16 

§ 107 Redovisning synpunkter och klagomål och redovisning enligt
rutin mot kränkande behandling.  
Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 20 
oktober 2020 § 98 har 2 ärende inkommit enligt synpunkts- och 
klagomålshantering och 1 ärende enligt rutin mot kränkande behandling 
(Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).  

Underlag till beslut 
Bku au § 95/2020. 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall 
till detta. 

Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Nämndens beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Beslut skickas till 
förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.185 

§ 108 Budget 2021 Kultur- och fritidsavdelningen.
Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman informerar om budget 2021 för 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
Internbudget 2021. bilaga 
Bku au § 96/2020. 
Detaljrapport kultur- och fritidsavdelningen. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden godkänner och fastställer budget 2021 för kultur- och 
fritidsavdelningen, under förutsättning att MBL-förhandling genomförs. 

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner och fastställer budget 2021 för kultur- och 
fritidsavdelningen, under förutsättning att MBL-förhandling genomförs. 

Beslut skickas till 
förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
kultur- och fritidschef 
ekonomi 
kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige 



INTERNBUDGET
2021

Kultur- och fritidsavdelningen

I och med att vi fick en besparing på 500 000 kronor inför 2021. Samtidigt som vi har fått statliga pengar från 
Kulturrådet, både till Bibliotek och Kulturskola. 
Totalt 443 000 kronor, som vi kan använda för att underlätta besparingen. Övrigt som vi sparat på är en stängning eller 
överlåtelse av Vallberget i Strömsund. Det gör en besparing på 100 000 kronor. Vi har även minskat öppethållandet till 
en helgdag på badet i Hammerdal. Och ingen helgdag i Hoting. På det viset tjänar vi timanställda för städning och 
provtagning 30 000 kronor.

-2 241 20 235 17 994 -983 19 438 18 455 -1 262 19 606 18 344

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. TotaltIntäkter

  Administration

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Administration, kultur-fritid 0 2 374 2 374 0 2 526 2 526 0 2 654 2 654

0 2 374 2 374 0 2 526 2 526 0 2 654 2 654

 Kultur

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Allmänkulturell verksamhet -7 432 425 -11 420 409 -11 420 409

Bibliotek -28 5 536 5 509 -33 5 540 5 507 -213 5 376 5 163

Kulturskola 0 4 543 4 543 0 5 016 5 016 -264 5 287 5 023

Stöd till studieförbund 0 600 600 0 575 575 0 575 575

-34 11 111 11 076 -44 11 551 11 507 -488 11 658 11 170

Fritid

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Frilufts- och fritidsanl. -265 1 955 1 691 -223 1 775 1 552 -258 1 813 1 555

Fritidsgårdar -870 1 638 768 -716 1 701 985 -516 1 595 1 079

Stöd till allm fritidsverksamh. 0 2 056 2 056 0 1 885 1 885 0 1 885 1 885

-1 135 5 650 4 515 -939 5 361 4 422 -774 5 294 4 520

Projekt

Utfall 2019 tkr Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Projektmedel -1 072 1 101 29 0 0 0 0 0 0

-1 072 1 101 29 0 0 0 0 0 0

bilaga



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.88 

§ 109 Bokslutsprognos 2020 kultur- och fritidsavdelningen.
Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman informerar om bokslutsprognosen för 
kultur- och fritidsavdelningen.  

Underlag till beslut 
Bku au § 97/2020. 
Verksamhetsprognos oktober 2020. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden godkänner bokslutsprognosen. 

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner bokslutsprognosen. 

Beslut skickas till 
förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
kultur- och fritidschef 
ekonomi 
kommunstyrelsen 
kommunfullmäktiga 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BKUN.2020.149 

§ 110 Internkontrollplan barn-, kultur- och
utbildningsförvaltningen 2019-2020   
Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef redovisar internkontrollplanen för 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
Bku au § 98/2020. 
Internkontrollplan kultur- och fritidsavdelningen. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med följande tillägg och finnar bifall till detta. 

1. Nämnden godkänner och fastställer den slutgiltiga redovisningen av
internkontrollplanen.

2. Internkontrollplanen för kultur- och fritidsavdelningen revideras, detta som
en följd av den framtagna kultur- och fritidsplanen samt biblioteksplanen.
Förslag till en ny internkontrollplan för kultur- och fritidsavdelningen
presenteras till arbetsutskottet den 8 april 2021.

Nämndens beslut 
1. Nämnden godkänner och fastställer den slutgiltiga redovisningen av

internkontrollplanen.
2. Internkontrollplanen för kultur- och fritidsavdelningen revideras, detta som

en följd av den framtagna kultur- och fritidsplanen samt biblioteksplanen.
Förslag till en ny internkontrollplan för kultur- och fritidsavdelningen
presenteras till arbetsutskottet den 8 april 2021.

Beslut skickas till 
förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
kultur- och fritidschef 
kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.116 

§ 111 Redovisning inriktningsmål 2020
Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef redovisar inriktningsmål 2020 för 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
Bku au § 99/2020. 
Dokument uppföljning av inriktningsmål 2020. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden godkänner och fastställer den slutgiltiga redovisningen av 
internkontrollplanen. 

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner och fastställer den slutgiltiga redovisningen av 
internkontrollplanen. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.186 

§ 112 Revidering av kultur- och fritidsplan 2020-2022
Den 19 september 2019 § 89 antog barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 
reviderade kultur- och fritidsplanen för 2020-2022. Lars-Eric Bergman kultur- 
och fritidschef går igenom föreslag till revidering.  

Underlag till beslut 
Bku au § 100/2020. 
Kultur- och fritidsplan 2020-2022. bilaga 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finnar 
bifall till detta. 

Nämnden ställer sig bakom och antar den reviderade kultur- och 
fritidsplanen 2020-2022. 

Nämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom och antar den reviderade kultur- och 
fritidsplanen 2020-2022. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef



Id nr: 0:00 
Antagen: Vem har beslutat 
XX månad 20XX, § 103  
Reviderad: Vem har beslutat 
XX månad 20XX, § 2 
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1. Bakgrund 

Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämtland och 
Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är således en av 
landets största. Centralort i kommunen är Strömsund.  

Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. Vi grän-
sar mot Östersund i söder och mot den västerbottniska och norska fjällvärlden i 
norr. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för 
kommunens invånare 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet för kom-
munens invånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för en levande kultur 
och en aktiv fritid som stimulerar och utvecklar förmågan till delaktighet i en 
föränderlig värld. En viktig del i detta är att säkerställa ett varierat kultur- och 
fritidsutbud för alla åldrar.  

Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels genom 
föreningar, kooperativ, trossamfund, studieförbund eller i andra former. Verk-
samhet för unga flickor och pojkar prioriteras.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja och 
samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrottsverksamhet i 
kommunen.  

Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning av offentliga platser 
och byggnader.  

Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och kommunala 
kulturskolan.  

Ur Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden. 

2. Syfte och struktur 

Kultur- och fritidsplanen ska synliggöra kultur och fritidsavdelningens olika verk-
samhetsområden och utgöra levande styrdokument för dessa.   

Planen inleds med inriktningsmål för avdelningen och en nulägesbeskrivning.  
Därefter följer en plan med mål, åtaganden, villkor och säkerställan för respek-
tive verksamhetsområde i den ordning de nämns i nulägesbeskrivningen. Pla-
nen utvärderas årligen i internkontrollplanen.  
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Bestämmelser för anslag till studieförbunden och plan för biblioteksverksamhet  
ingår inte i planen eftersom dessa återfinns under separata punkter i författ-
ningssamlingen. Se Bestämmelser för anslag till studieförbund, FS 6.0 och Bibli-
oteksplan, FS 6.8.   

3. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 

 Man ska tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation.  

 Stöd ska ges till föreningar.  

 Man ska driva kommunal kulturskola. 

 Man ska tillhandahålla möjlighet att ta del av kulturevenemang. 

 Man ska skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kom-
mun.  

4. Nuläge i Strömsunds kommun 

4.1. Idrottsanläggningar och – aktiviteter 

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det finns id-
rottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, ishallar och 
slalombackar. I kommunen finns dessutom ridanläggning och skyttehall samt 
två 9-håls golfbanor. De flesta av dessa anläggningar drivs av föreningar med bi-
drag från kommunen. 

4.2. Badverksamhet 

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. Dessa är 
normalt öppna under skolterminerna höst och vår och besöken är avgiftsfria. 
Under sommaren är utomhusbadet på campingen i Strömsund tillgängligt för 
allmänheten utan avgift.  

4.3. Föreningsverksamhet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens före-
ningar. Kultur- och fritidsavdelningen har en särskild prioritering att tillvarata 
och utveckla barn- och ungdomsverksamhet, andelen unga flickor och pojkar 
som engagerar sig i föreningslivet ska öka.  

4.4. Öppen ungdomsverksamhet 

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i kom-
munal regi och av föreningar. Verksamheterna utövas både i kommunalt ägda 
fastigheter samt i föreningslokaler.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lokala initiativ 
för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig till alla ungdomar, 
flickor och pojkar. 
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4.5. Kulturskola 

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal instrument 
och andra konstarter såsom dans, musikal och foto/film för de flickor och poj-
kar som är elever i kommunens skolor.  

Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, men målet 
är detsamma.  

Där möjlighet finns ger vi även undervisning i sång och körsång. Vi strävar också 
efter utökat ensemble-/orkesterspel.  

Kulturskolan är avgiftsfri. 

4.6. Allmän kultur 

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, exempelvis kan nämnas Rikstea-
terförening, hembygdsföreningar, musikföreningar, dansföreningar samt före-
ningar inom konst och hantverk, dessutom ett flertal övriga ideella föreningar. 
Utställningsmöjligheter finns på biblioteken samt bland konstföreningarna.  

Kultur- och fritidsavdelningen arrangerar årligen en rad kulturevenemang en-
skilt och i samverkan med föreningslivet.  

4.7. Stipendier och priser 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt ledarstipen-
dium, stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne samt Hedenvindplaketten. 

Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra för-
tjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur – musik – 
konst – teater – dans – foto och film – konsthantverk – hembygdsverksamhet – 
journalistik och andra därmed jämförbara områden. Stipendiaten ska vara bo-
satt inom Strömsunds kommun.  

Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt inom 
Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivilligt arbete inom 
ideell förening eller organisation inom kommunen.  

Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik Dahlgrens 
minne delas ut årligen till en tidigare elev i Kultur/musikskolan i Strömsunds 
kommun som nu är professionell kulturutövare på hel- eller deltid.  

Hedenvindplaketten tilldelas en författare som skriver i Gustav Hedenvind-Er-
ikssons anda. Plaketten delas ut i samverkan med Hedenvindsällskapet som no-
minerar pristagare. 

För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan könen. 
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5. Övergripande mål 

 Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen främjas och bidrar därmed  
till att skapa en bättre samhällsmiljö som ger kommunen en ökad at-
traktionskraft för boende och företagande.  

 Kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet stärks för att sti-
mulera kvinnor och män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet och 
delta i den demokratiska processen.  

 Flickor, pojkar, kvinnor och män stimuleras till fysisk aktivitet genom till-
gång till ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter.  

 Flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning kan delta i 
kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor.  

 Det finns mötesplatser för unga flickor och pojkar.  

 Kulturskolan är fortsatt kulturskola med minst tre konstområden i kurs-
utbudet. 

6. Anläggningar och lokaler 

6.1. Mål 

 Öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och anläggningar.  

 Anläggningar och lokaler är tillgängliga för flickor och pojkar, kvinnor 
och män med funktionsnedsättning.  

 Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till tillgänglig-
het för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning 
samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan könen.  

 Anläggningar och lokaler har en bra geografisk spridning i kommunen.  

 Stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och män. 

6.2. Åtagande 

 Kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver anläggningar 
och lokaler.  

 Driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusperspektiv.  

 Bidrag fördelas med en bra geografisk spridning.  

6.3. Villkor 

 Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet. 

6.4. Säkerställan 

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får bidrag, 
där även tillgänglighet ska finnas med i redovisningen.  
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7. Friluftsliv och fritidsverksamhet  

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och motion-
era i kommunen. Det finns möjlighet till många olika motionsformer.  

Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grön-
områden erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet till idrott, mot-
ion och friluftsliv för främjande av en god hälsa. Standard, service och utform-
ning anpassas så långt som möjligt efter brukarnas önskemål.  

Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksamhet och 
får ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidragsregler samt sub-
ventionerade taxor och avgifter.  

Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort intresse för 
besökare och turister, vilket också främjar en utvecklad naturturism i 
Strömsunds kommun. En styrka i kommunen är att det är enkelt att få ett rikt 
friluftsliv i skog, mark och sjöar.  

För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanläggningarna i 
kommunen en naturlig träffpunkt. 

Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och föreningsliv goda 
förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola och simidrott. 

7.1. Mål 

 Kommunala friluftsområden, spår och strövområden är även i framtiden 
tillgängliga för alla.  

 Breddidrotten prioriteras.  

 Anläggningarnas öppettider är anpassade för såväl motion, träning som 
tävling.  

 Lokaler och anläggningar håller hög kvalitet.  

 Förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter.  

 Flickor och pojkar idrottar på lika villkor. 

 Förskolor och skolor har tillgång till anläggningarna under skoltid.  

 Flickor och pojkar uppmuntras under hela sin tonårstid att delta i idrott 
och motion.  

 Stöd ges till verksamheter för unga flickor och pojkar.  

 Ledarstipendium delas ut till föreningsledare.  

 Kvinnor och män stimuleras att röra på sig så att folkhälsan förbättras.  

 Framförallt unga flickors och pojkars behov av meningsfulla aktiviteter i 
en drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell bakgrund tillgodoses. 
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7.2. Åtagande 

 Stötta föreningar som arbetar inom området friluftsliv/fritidsverksam-
het.  

 Bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt grundvill-
koren i de av Strömsunds kommuns antagna bestämmelser.  

 Utdelning av ledarstipendium. 

 Öka möjligheterna att under alla årstider utöva ett aktivt friluftsliv/fri-
tidsverksamhet så att detta ger en bättre folkhälsa. 

7.3. Villkor 

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet. 

7.4. Säkerställan 

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår och 
strövområden.  

Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan flickor och 
pojkar i olika lokaler/anläggningar. 

8. Öppen ungdomsverksamhet 

Strömsunds kommuns fritidsgårdar/mötesplatser utgår från en tilltro till att det 
händer något värdefullt när människor möts. 

Verksamheten ger ungdomar möjlighet att utvecklas i samspel med vuxna som 
stöttar den unge, ser hen och möter hen med positiva förväntningar. Verksam-
heten vilar på grundläggande demokratiska värderingar. Alla är lika välkomna. 

Fritidsgården/mötesplatsen är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och 
demokratiska infrastruktur. 

8.1. Mål 

 Verksamheten arbetar för att skapa trygga och attraktiva mötesplatser.  

 Verksamheten har utgångspunkt i ett demokratiskt synsätt och allas lika 
värde.  

 Verksamhetens utformning präglas av flexibilitet och lyhördhet utifrån 
att ungdomars levnadsvillkor och rörelsemönster förändras över tid.   

 Verksamheten arbetar aktivt för att vara en del i det kommungemen-
samma uppdraget att minska bruket av ANDT.  

 Fritidsledaren ser, hör och bekräftar dem som deltar i verksamheten, bi-
står i formulerandet av dennes livsmål och intressen samt främjar reali-
serandet av de ambitioner som framkommer. 
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8.2. Åtaganden 

 Kommunen arbetar aktivt för att stödja föreningar som vill driva mötes-
platser för unga. 

 Verksamheten ska ge förutsättningar för en meningsfull och varierad fri-
tid för alla kommunens unga och vara ett tilltalande alternativ för de 
föreningsfria ungdomarna.  

 Verksamheten ska på ett tydligt sätt bidra till att skapa ett samhälle som 
är demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.  

 Verksamheten skall skapa möjligheter för ungdomar att utveckla identi-
tet, självkänsla och självständighet. 

8.3. Villkor 

Verksamheten har en fungerande dokumentation som uppfyller kraven på sek-
retessbestämmelser med syftet att föra över viktig information inom personal-
gruppen.  

Väl fungerande samarbeta med Folkhälsorådet/BRÅ och kommunens samver-
kansgrupp. 

8.4. Säkerställan 

Årlig uppföljning och redovisning sker efter årsskiftet. 

Verksamhetsberättelse från den kommunala Allaktivitetshuset Saga och från de 
mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag till. Den ska inne-
hålla redovisning av antalet deltagande flickor/pojkar, aktiviteter och tider för 
öppethållande. 

Uppföljning av verksamheten via kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda 
ungdomar i målgruppen. 

9. Kulturskola  

Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.  

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande och kan ut-
veckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer 
som möjligt; musik, dans, musikal och övrig skapande verksamhet. De får även 
ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. Det viktigaste målet är 
dock att stimulera glädjen och lusten så att den obligatoriska skolan kan kännas 
lättare. 
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9.1. Mål 

 Att vara elev i någon av Kulturskolans många kurser är populärt och har 
hög status bland barn och unga i kommunen. 

 Estetisk skapande verksamhet bedrivs till flickor och pojkar mellan 6-19 
år.  

 Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast i åk 
2.  

 Kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola med minst tre konstytt-
ringar i kursutbudet.  

 Kulturskolan är en socialt och fysiskt trygg miljö där barn och unga inspi-
reras och utmanas att utvecklas inom olika kulturområden samt att växa 
med uppgiften genom varierade forum för framträdanden/publikation. 

 Kulturskolan ses som en resurs i kommunens kulturliv och kan represen-
tera kommunen i olika sammanhang med olika framträdanden bl. a. på 
andra kommunala verksamheter som särskilda boenden. Kulturskolan 
deltar vid skolavslutningar, luciafiranden och nationaldagen. 

 Kulturskolan är en attraktiv arbetsplats där pedagoger ges möjligheter 
att utvecklas såväl konstnärligt som pedagogiskt genom intern och ex-
tern fortbildning samt samarbete/utbyte med andra kulturskolor. 

 Stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne delas ut till tidigare elev i kul-
turskolan som nu är professionell kulturutövare på hel- eller deltid. 

9.2. Åtaganden 

 Minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 ska vara anmälda i kulturskolan. 

 Senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek regelbun-
det.  

 Kulturskolan ska ha minst 35 framträdanden av något slag under varje 
läsår, gärna vid andra kommunala verksamheter som särskilda boenden 
för äldre.  

 Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, luciafiranden och nationalda-
gen.  

 Kulturskolan har utbyte med andra kulturskolor. 

 Kulturskolans pedagoger erbjuds intern och extern kompetensutveckl-
ing. 

 Utdelning av Stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne. 

9.3. Villkor 

Elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.  

9.4. Säkerställan 

Årlig redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kultursko-
lan åk 3-9.  
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Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i december för 
föregående läsår.  

Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppdelat på 
flickor och pojkar. 

10.  Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård 

Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig nivå, gest-
altas bland annat i: litteratur, dans, musik, bild, teater, arkitektur och formgiv-
ning. Inom det konstnärliga skapandet bearbetas, förstås och ifrågasätts olika 
aspekter av hela samhället. Det konstnärliga skapandet har därför blivit själva 
sinnebilden för vad vi kallar kultur och är grunden till mycket kulturkonsumtion.  

Kulturarvet  

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kulturhistoria, där-
ibland den samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kulturarv är mycket mer 
än föremål och kulturmiljöer. Kulturarvet inbegriper också traditioner och vär-
deringar, religion och livsåskådningar som finns i vårt minne och återspeglas i 
visor, brev, böcker med mera.  

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska aktiviteter 
såsom sport och friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konstverk och konkreta 
föremål samt platser och byggnader är vårt gemensamma kulturarv. Den nat-
ionella politikens ambition har varit att försöka använda kulturarvet i nya sam-
manhang för att det inte ska glömmas bort och gå förlorat. Det är också viktigt 
att se kulturarvet som en spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och be-
vara men också varsamt bruka kulturarvet. 

10.1. Mål 

 Kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män ges möjlighet att ta del 
av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och män i kom-
munen måste också få möjlighet till kulturupplevelser, där är geografisk 
närhet speciellt viktig.  

 Flickors och pojkars stöds i sina egna aktiviteter inom teater, musik, 
dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet.  

 Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer lokalt 
och regionalt uppmuntras och prioriteras.  

 Utbudet av kulturevenemang präglas av mångfald, däribland den sa-
miska kulturen, och stimulerar till kulturmöten över generations- och 
kulturgränser.  

 Kulturstipendium delas ut för att stödja och uppmuntra förtjänstfull kul-
turell verksamhet. 



Kultur- och fritidsplan 2021-2023 
  
  

 

 
 

11 

 Hedenvindplaketten delas ut till författare som skriver i Gustav Heden-
vind-Erikssons anda.  

 Kulturarrangemang marknadsförs på kommunens hemsida.  

 Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala kul-
turen. 

10.2. Åtaganden 

 Kulturevenemang arrangeras och görs tillgängliga i hela kommunen.  

 Kulturarrangemang stöttas genom bidrag. 

 Samverka med och stötta föreningslivet och genom årliga föreningsträf-
far vara en samarbetspartner för kommunens föreningar.  

 Ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

 Den kommunala kulturskolan ses som en resurs i kommunens kulturliv.  

 Kulturveckan, vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och berör hela 
kommunen samt innehåller olika kulturyttringar.  

 Samarbete med Länskulturen, Estrad Norr och Länsmuseet/Jamtli, men 
även över läns-/riksgräns när möjlighet ges.  

 Utdelning av Kulturstipendium och Hedenvindplaketten. 

 Skyltning med samiska namn på biblioteken.  

 Genom samarbete med kommunens andra förvaltningar/avdelningar 
marknadsföra våra kultur- och idrottsarrangemang.  

 Driva Jamtli öppna förskola i samarbete med Jamtli, Jämtlands läns mu-
seum. 

10.3. Villkor 

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna. 

Kultur- och fritidsavdelningen har god kontakt med kommunens tillgänglighets-
råd. 

10.4. Säkerställan 

Minst två nämndsammanträden enbart med ärenden inom kultur- och fritids-
verksamheten årligen.  

Årlig uppföljning av kulturevenemang.  

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag. 

 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2018.178 

§ 113 Revidering av biblioteksplanen/ skolbiblioteksplanen 2019-
2020.  
Den 22 augusti 2019 antog barn-, kultur- och fritidsnämnden den reviderade 
biblioteksplanen 2019-2022 utifrån en organisationsförändring av kommunens 
biblioteksverksamhet det nämnden beslutade om den 27 maj 2019 § 64.  
Lars-Eric Bergman kultur- och fritidschef går igenom föreslag till revidering.  

Underlag till beslut 
Bku au § 101/2020. 
Biblioteksplan/ skolbiblioteksplan 2021-2024. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden godkänner den reviderade biblioteksplanen/skolbiblioteksplanen 
2021-2024  

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner den reviderade biblioteksplanen/skolbiblioteksplanen 
2021-2024  

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
kommunfullmäktiga 
kansli 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2019.145 

§ 114 Flytt av bibliotek i Hoting.
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2019 att avyttra 
biblioteksfilialen i Hoting under hösten 2019. Och filialen i Backe under våren 
2020. Uppföljningen av ärendet har gjorts under året.  

Underlag till beslut 
Bku au § 102/2020. 
Tjänsteskrivelse bibliotek utvärdering.  
bilaga BKU § 83/2020  
Tjänsteskrivelse ’’Nedläggning av biblioteken i Hoting Backe’’.  
BKU § 55/2020 Tjänsteskrivelse, ’’Flytt av bibliotek i Hoting och Backe’’. 
BKUN § 7/2020  
BKUN § 64/2019  

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Utvärderingen av biblioteksflytten i Backe och Hoting förlängs till 
arbetsutskottet den 10 juni 2021.  

Nämndens beslut 
Utvärderingen av biblioteksflytten i Backe och Hoting förlängs till 
arbetsutskottet den 10 juni 2021.  

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.196 

§ 115 Översyn av kriterierna till kulturstipendium. BKUN
initiativärende  
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att 
göra en översyn av kriterierna till kulturstipendiet som delas ut sedan 1972. 
Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet 
inom skilda kulturella områden.  

Normer och bestämmelser för kulturstipendiet nämns på två ställen i 
författningssamlingen: 6.2 Bestämmelser för utdelning av kultur- och 
ledarstipendium (KF 2013-09-18, § 110) och 3.6 Bidragsnormer för föreningar 
och organisationer (KF 2014-04-16, § 20).  

Innehållet i texterna stämmer inte överens vad gäller vem som kommer i fråga 
för ett stipendium samt stipendiets storlek. Texten är även otydlig vad gäller tid 
och plats för utdelning av såväl kultur- som ledarstipendium.  

Texten 6.2 är äldre men mer utförlig och genomarbetad än 3.6. Texten i 3.6 
upplevs som en revidering av kriterier för vem som kommer i fråga som 
stipendiat och som ett fastläggande av stipendiets storlek. Text 6.2 kan därför 
uppdateras/revideras enligt 3.2.  

Det kan även fastläggas när nämnden ska fatta beslut om tid och forum för 
stipendieutdelning. Alternativt delegerar nämnden till kultur- och 
fritidsavdelningen att avgöra när och hur stipendierna kan delas ut på ett 
passande sätt. 

Underlag till beslut 
Bku au § 103/2020. 
Tjänsteskrivelse kriterier för kulturstipendium. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

1. Text 6.2 (KF 2013-09-18, § 110) i författningssamlingen ska uppdateras med
de förändringar och förtydligande som beslutades 2014 (KF 2014-04-16, § 20). 

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delegerar till kultur- och
fritidsavdelningen att utse tidpunkt och form för utdelning av kultur- och 
Ledarstipendier. 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

 

Justerare 

§ 115 fortsättning.

Nämndens beslut 
1. Text 6.2 (KF 2013-09-18, § 110) i författningssamlingen ska uppdateras med
de förändringar och förtydligande som beslutades 2014 (KF 2014-04-16, § 20). 

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delegerar till kultur- och
fritidsavdelningen att utse tidpunkt och form för utdelning av kultur- och 
Ledarstipendier. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Kansli 
Kultursamordnare 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.80 

§ 116 Uppföljning av uppdraget kring Hedenvindplaketten.
Nämnden har gett barn-, kultur- och utbildningsförvaltning följande uppdrag: 
1. Utreda varför nämnden fått ansvar för Hedenvindplaketten.
2. Utreda vad det får för konsekvenser och vilka möjligheter det finns att

återlämna uppdraget för Hedenvindplaketten till Hedenvindsällskapet.
3. Komma med förslag för hantering av framtida utdelningar av

Hedenvindplaketten.

Hedenvindplaketten instiftades den 13 maj 1980 av Strömsunds kommuns 
kulturnämnd och delas ut till författare som skriver i Gustav Hedenvinds anda 
(nämnprotokoll 1980-05-13 och 1980-09-09). Sedan 1985 sker utdelningen av 
plaketten i samverkan med Hedenvindsällskapet (bildades 1984), som 
nominerar pristagaren och barn- kultur- och utbildningsnämnden som fattar 
beslut.  

Prisutdelningen är en fast del av det lokala kulturutbudet i Strömsund och 
besökarantalet brukar ligga runt 25 personer.  

Den sammanlagda årliga kostnaden för Hedenvindplaketten motsvarar ca 
12.000 kr beroende på pristagarens resväg.  

Ett litteraturpris visar betydelsen av litteratur som konstform, språket som 
demokratiskt verktyg och väcker uppmärksamhet såväl inom som utanför 
kommungränserna.  

Underlag till beslut 
Bku au § 104/2020. 
Tjänsteskrivelse Hedenvindplaketten. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Håkan Espmark yrkar på förslag två och finner bifall till detta. 

Hedenvindplaketten delas fortsatt ut. En arbetsgrupp bestående av 
medarbetare från biblioteken och kultursamordnaren tillsätts för att arbeta 
fram riktlinjer och arbetsrutiner för ett nytt litteraturpris. 
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Justerare 

§ 116 fortsättning

Nämndens beslut 
Hedenvindplaketten delas fortsatt ut. En arbetsgrupp bestående av 
medarbetare från biblioteken och kultursamordnaren tillsätts för att arbeta 
fram riktlinjer och arbetsrutiner för ett nytt litteraturpris. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
kultursamordnare



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.197 

§ 117 Utvärdering av verksamheten vid slalombacke i Strömsund
och dess kostnader  
Den 23 april 2020 initierade barn-, kultur- och utbildningsnämnden ett ärende 
där förvaltningschefen fick i uppdrag att se över verksamheten vid 
slalombacken i Strömsund och dess kostnader. Lars-Eric Bergman, kultur- och 
fritidschef är föredragande i ärendet  

Underlag till beslut 
Bku au § 105/2020. 
Tjänsteskrivelse Vallbergets skidanläggning i Strömsund. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

1. Att från hösten 2020 låta Vallbergets skidbacke vara vilande tillsvidare.

2. Arbetsutskottet ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att föra en dialog
med IFK Strömsund om framtida skötseln av Vallbergets Skidbacke. 

Nämndens beslut 
1. Att från hösten 2020 låta Vallbergets skidbacke vara vilande tillsvidare.

2. Arbetsutskottet ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att föra en dialog
med IFK Strömsund om framtida skötseln av Vallbergets Skidbacke. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.204 

§ 118 Bidrag till SISU idrottsutbildarna
Strömsunds kommun bidrar årligen till SISU. För dessa pengar får föreningslivet 
tillbaka en fantastisk servicefunktion med bland annat utbildningar i olika saker. 

Vid den årliga idrotts politiska träff som SISU/Länsidrotten har med 
kommunledningen varje år fick de närvarande en bra bild i vilken fantastisk 
verksamhet Sisu gör för våra idrottsföreningar.  

SISU ansöker om ett bidrag på 60 000 kronor. Det är samma som de två senaste 
åren.  

Underlag till beslut 
Bku au § 106/2020. 
Tjänsteskrivelse bidrag SISU. 
Överenskommelse RF-SISU 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden beslutar att ge SISU Idrottsutbildarna 60 000 kronor i bidrag för 2021. 

Nämndens beslut 
Nämnden beslutar att ge SISU Idrottsutbildarna 60 000 kronor i bidrag för 2021. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschef



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.202 

§ 119 Fördelning av anslag till studieförbund 2021
Sex av de åtta studieförbund som har haft verksamhet i Strömsunds kommun 
under 2019 har lämnat in sina slutredovisningar samt ansökan om nytt anslag 
för verksamhetsåret 2021. Folkuniversitetet och Kulturens bildningsverksamhet 
har haft  verksamhet i kommunen under 2019 men i mycket begränsad 
omfattning. De har inte ansökt om bidrag vilket antagligen beror på att deras 
andel hade blivit mycket liten. Ibn Rushd har inte haft någon verksamhet i 
kommunen under 2019. 

Nedan följer ett förslag till anslag som utarbetats i samråd med Folkbildning 
Mittnorrland.  

Anslaget fördelas med grundanslag 70%, unika deltagare 20% och 
förstärkningsanslag 10%. Disponibelt belopp 575.000 kr. 

Arbetarnas bildningsförbund 238 592 kronor 

Bilda      9 584 kronor 

Studiefrämjandet    54 568 kronor 

Studieförbundet vuxenskolan  144 627 kronor 

Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund    58 378 kronor  

Sensus    69 251 kronor  

Summa  575 000 Kronor 

Underlag till beslut  
Bku au § 107/2020. 
Tjänsteskrivelse Anslag till studieförbunden 2021. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

Nämnden ställer sig bakom upprättad förslag till fördelning av 
studieförbund. 
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Justerare 

§ 119 fortsättning

Nämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom upprättad förslag till fördelning av 
studieförbund. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Kultursamordnare 
Samtliga studieförbunden 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.203 

§ 120 Fördelning av anslag till studieförbund 2022.
Styrelsen för Folkbildning Mittnorrland har genom sin ordförande Birgitta Sedin 
skickat en skrivelse där man ber att kommande års anslag till studieförbunden 
ska beräknas utifrån 2019-års verksamhet. 

Coronapandemin orsakar ekonomiska problem 

Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten 
människor emellan. Men i rådande läge har de tio studieförbunden kommit 
överens om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans 
tillsvidare ska utföras så. 
Studieförbundens främsta fokus just nu är att kunna erbjuda så mycket bildning 
och kultur som möjligt eftersom det betyder mycket i tider av oro och isolering. 
Ändå kan det inte undvikas att möten skjuts på framtiden eller ställs in när 
träffen inte kan genomföras digitalt. Man ser, liksom så många andra, ett 
betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som studieförbundens 
fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. 

Folkbildningsrådet gör tillfällig förändring av bidragssystemet 

Folkbildningsrådet har fattat flera viktiga beslut för att underlätta för 
studieförbundens folkbildning under pandemin. Utgångspunkten är att 2020 
års statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om verksamhet påverkas av 
och minskar i och med Coronapandemin.  

Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat att göra en tillfällig ändring av 
statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av 
kommande års statsbidrag. För studieförbunden har dessa beslut en avgörande 
betydelse. 

Folkbildning Mittnorrland vänder sig nu till Strömsunds kommun med en 
önskan om att beslut fattas i linje med Folkbildningsrådets besked. 

Underlag till beslut 
Bku au § 108/2020. 
Tjänsteskrivelse anslag kommande året. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finnar bifall till detta. 

2019 års verksamhet ska ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund för kommande året, inte den från 2020.  
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Justerare 

§ 120 fortsättning

Nämndens beslut 
2019 års verksamhet ska ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund för kommande året, inte den från 2020.  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Kultursamordnare 
Birgitta Sedin 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BKUN.2020.206 

§ 121 Stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne
Nämnden har tagit del av kulturskolans personals förslag till mottagare av 
stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne. 

Underlag till beslut 
Bku au § 108/2020. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finnar 
bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 2021 års stipendium 
går till Mikael Rönnberg med följande motivering: 

Mikael Rönnberg är anställd som ö-musikant i Rösts kommun i Norge. Han har 
en bred musikalisk bakgrund och är utbildad pianist, sångare och kyrkomusiker 
med lång erfarenhet som körledare, sångpedagog, ackompanjatör, 
bandmusiker och dirigent.  
Mikael är i grunden klassiskt skolad men han är en mycket allsidig musiker som 
gärna håller på med gospel, pop, opera, rock, visa, jazz, folkmusik mm. Mikael 
känner sig stolt över sin hembygd och kommer så ofta han kan till våra trakter, 
både privat och för att musicera. 

Nämndens beslut 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 2021 års stipendium 
går till Mikael Rönnberg med följande motivering: 

Mikael Rönnberg är anställd som ö-musikant i Rösts kommun i Norge. Han har 
en bred musikalisk bakgrund och är utbildad pianist, sångare och kyrkomusiker 
med lång erfarenhet som körledare, sångpedagog, ackompanjatör, 
bandmusiker och dirigent.  
Mikael är i grunden klassiskt skolad men han är en mycket allsidig musiker som 
gärna håller på med gospel, pop, opera, rock, visa, jazz, folkmusik mm. Mikael 
känner sig stolt över sin hembygd och kommer så ofta han kan till våra trakter, 
både privat och för att musicera. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Kultursamordnare



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BKUN.2020.195 

§ 122 Genomlysning av verksamheten allaktivitetshuset Saga.
På Folkhälsorådet fick förvaltningschefen för barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över verksamheten vid 
allaktivitetshuset SAGA för att den ska bli bättre anpassad efter det behov vi ser 
nu och för att bättre överensstämma med politikernas intentioner.  
Det som vi ser över och som ska informeras om i Folkhälsorådet är följande: 
• Öppettider
• Vilka åldersgrupper som ska vara där
• Personalbehovet vid olika scenarier

Beskrivning av ärendet 
I dagsläget har vi öppet allaktivitetshuset från 13.00 vissa dagar för att 
skolbarnen som slutar tidigt ska kunna gå dit. Vi har också öppet kvällstid fram 
till 21.00 vissa kvällar bland annat fredagar. Nu kommer några i personalen att 
sluta vilket gör att vi måste se över verksamheten även personalmässigt och 
anpassa öppettiderna både efter den personal vi har och de behov som vi ser 
Samhället. 

Underlag till beslut 
Bku au § 110/2020. 
Tjänsteskrivelse Allaktivitetshuset SAGA. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finnar 
bifall till detta. 

Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att utifrån bland annat de synpunkter som 
framgång vid Folkhälsorådet behöver det en mer djupgående analys av 
allaktivitetshuset Saga för att få till en välfungerade verksamhet. 
Presenteras till arbetsutskott den 8 april 2021. 

Nämndens beslut 
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att utifrån bland annat de synpunkter som 
framgång vid Folkhälsorådet behöver det en mer djupgående analys av 
allaktivitetshuset Saga för att få till en välfungerade verksamhet. 
Presenteras till arbetsutskott den 8 april 2021. 
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den 3 december 2020  

 

Justerare 

§ 122 fortsättning

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.210 

§ 123 Revidering av riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet 2014-2017
Den 14 februari 2014 antog barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
riktlinjer för fritidsgårdsverksamheter i Strömsunds kommun 2014-2017 
(BKUN § 14/2014 dnr. 2014.29) bilaga. 

Underlag till beslut 
Bkun § 14/2014 
Bkun § 51/2016 
Bkun § 78/2016 
Bkun § 142/2016 
Riktlinjer för mötesplatser för unga i Strömsunds kommun 2017-2020. 
Bkun § 8/2020 

Yrkande 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande förslag och finnar 
bifall till detta. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att se över riktlinjerna för 
fritidsgårdsverksamhet och redovisar till arbetsutskottet den 8 april 2021. 

Nämndens beslut 
Förvaltningschefen får i uppdrag att se över riktlinjerna för 
fritidsgårdsverksamhet och redovisar till arbetsutskottet den 8 april 2021. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
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Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheter i
Strömsunds kommun 2014-2017

Innehållsförteckning
1. Organisation
2. Värdegrund
3. Målgrupp
4. Övergripande mål
5. Uppföljning

Strömsunds kommuns riktlinjer ska fungera som ett styrdokument och
ett planeringsunderlag för de som arbetar och har ansvar för
fritidsgårdsverksamhet i Strömsunds kommun.

1. Organisation

Strömsunds kommuns fritidsgårdsverksamhet är organiserad under
barn- och utbildningsförvaltningen. Fritidsgårdsarbetet sker i nuläget
utifrån en kommunalt driven fritidsgård i Strömsunds tätort och
övriga fritidsgårdar drivs av ideella föreningar med stöd från
kommunen. Verksamheten bedrivs på kvällar helger och lov.

2. Värdegrund

Strömsunds kommuns fritidsgårdar utgår från en tilltro till att det
händer något värdefullt när människor möts.
Fritidsgården ger unga möjligheten att utvecklas i samspel med vuxna
som blir ett stöd för den unge att bli vuxen.
Verksamheten vilar på demokratiska grundläggande värderingar. Alla
är lika välkomna.
Verksamheten ska bygga på ett främjande perspektiv där ungdomar
blir sedda och möter vuxna med positiva förväntningar.
Fritidsgården som mötesplats är en viktig del av samhällets sociala,
kulturella och demokratiska infrastruktur.

3. Målgrupp

Fritidsgårdens verksamhet riktar sig främst till ungdomar som går i
årskurs 6-9 med inriktning på dem, vars resurser och intressen inte tas
tillvara på annat sätt.
Ungdomar skall ha verklig tillgång till inflytande
Ungdomar skall ha verklig tillgång till makt.

bilaga
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4. Övergripande mål

4.1 Möten/träffar

Verksamheten ska erbjuda ungdomarna i kommunen en möjlighet att
tillhöra en social struktur, att ingå i ett sammanhang och att verka för
att undanröja hinder för gemenskap mellan människor.

4.2 Meningsfull och kul fritid

Verksamheten ska ha ett positivt värde, skapa en stimulerande fritid
som vidgar och fördjupar den enskildes och gruppens personlighets-
utveckling.

Verksamheten ska också stimulera till förverkligande av livsmöjligheter
och aktivt engagemang, skapa utmaningar och möjlighet att prova på,
nya upplevelser.

4.3 Demokrati och delaktighet

Fritidsgården ska genom demokratiska arbetsformer ge medinflytande
och ansvar till ungdomarna som leder till att ungdomarna vill påverka
och ta ansvar. Genom detta skapas en konstruktiv samhällsdebatt och
fördjupad demokrati.

4.4 Trygghet

Fritidgården ska vara en verksamhet som är fri från kränkningar och
trakasserier. Alla ska ha möjligheten att delta i en trygg verksamhet där
det finns tydliga gränser och där man blir rättvist behandlad.

4.5 Strategier

Den öppna verksamheten ska vara en attraktiv och tillgänglig
verksamhet som ger möjlighet till informella och vardagliga möten.
Den ska medvetandegöra ungdomar om eget ansvar, att de har
möjlighet att påverka sin egen vardag/framtid.

Pedagogiska metoder ska utformas med hänsyn till de grupper som
inte är vana att organisera sig. Man ska skapa såväl tillfälliga som mer
varaktiga aktiviteter, där ungdomarna kan delta efter intresse och
möjligheter.

Man ska erbjuda gruppverksamhet, som även den bygger på
ungdomarnas intresse och behov.
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Kopplingen skoltid och fritid ska stärka verksamheten utifrån det
relationsskapande arbetet, som utgör ett av de viktigaste uppdragen i
arbetet med ungdomar.

Tillgängliga vuxna är viktig utifrån ett främjande perspektiv.
Fritidsgården ska om möjligt vara aktiv i både Skolans och Folkhälso-
rådets hälso- och demokratiuppdrag för att uppnå ett helhetsperspektiv
i tid och verksamhet, samt ge en kontinuitet till kända vuxna.

4.6 Samverkan/Samspel

Det är samverkan som ger styrkan i verksamheten utifrån de
relationsskapande möjligheter som detta ger för ungdomarna.

Fritidsledarna som arbetar med fritidsgårdsverksamhet behöver
samverka och samspela med föräldrar, skola, föreningar, polis,
organisationer och övriga verksamheter som arbetar med utvecklings-
och
ungdomsfrågor.

4.7 Arrangemang

Ungdomarna ska erbjudas attraktiva drogfria arrangemang som leds
och planeras av ungdomar tillsammans med vuxna.

Arrangemangen ska erbjuda nya upplevelser och möten mellan
ungdomar från olika områden.

5. Uppföljning och utvärdering

5.1 Årlig uppföljning

Redovisning från fritidsgårdarna sker efter årsskiftet.

1. Verksamhetsmått/nyckeltal:

Andel besök tjejer/killar i %
Andel unika besökare av kommunens totala antal ungdomar i
målgruppen fördelat på tjejer/killar i %
Andel av arbetstid i öppen fritidsgårdsverksamhet
Fritidsgårdarna ska i samverkan erbjuda minst 10
kommunövergripande arrangemang varje år.

2. Intervjuer – varje år följa upp kvalitativa åsikter genom intervjuer
med slumpvis utvalda ungdomar i målgruppen
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5.2 Annan uppföljning

Lupp enkäten – Ungdomars uppfattning av sin situation mäts med
luppundersökningen. Lupp är en förkortning av lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.

5.3 Utvärdering 2015

Utvärdera riktlinjernas övergripande mål;Mötet, Meningsfull och kul
fritid,

Demokrati och delaktighet samt Trygghet. Utvärdering sker av hela
dokumentet och ev. nya riktlinjer utarbetas och antas.



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  KOF.2020.188 

§ 124 Delegationsbeslut
Kultursamordnarens beviljande av arrangörsbidrag nr 15. 2020. 

Nämndens beslut 
Nämnden godkänner delegationsbeslut nr 15. 2020 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschef 
kultursamordnare



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.136 

§ 125 Delgivningar
Arbetsutskottets protokoll §§ 89-110. 
Skolbesök Centralskolan hösten 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut § 76/2020 Sammanträdesplan för 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut § 77/2020 Budget 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut § 80/2020 Program mot våld i nära relationer. 

Nämndens beslut 
Redovisning av delgivningar godkänns.



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

den 3 december 2020  

Justerare 

Diarienummer  BUF.2020.137 

§ 126 Övriga frågor
Distribuering av böcker under coronapandemin. 
Stängningen av biblioteken gäller bibliotekens lokal inte bibliotekets funktion. 
Det betyder att böcker kan distribueras via bokbilen, via bokpåsar som man kan 
hämta på anvisad plats och på andra sätt. 
Biblioteksverksamheten kan med andra ord vara igång men inte genom fysiska 
besök på huvudbiblioteket och filialerna. 
Det betyder att det måste vara möjlig att kontakta biblioteket och beställa 
böcker och att det finns personal som kan paketera bokpåsar för leverans. 
Förvaltningen kommer att informera om detta i gratistidningen som kommer ut 
den 16 december 2020. 

Ändring av sammanträdesdagar 2021. 
Barn-, kultur och utbildningsnämndensammanträde andras i planeringen från 
den 12 februari till den 11 februari 2021.  

Kultur- och fritidsavdelningen verksamhetsberättelse 2020 delas ut och skickas 
till alla ledamöter. bilaga 
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Här kommer en redovisning över verksamheten inom Kultur- och
Fritidsavdelningen 2020 samt lite om framtiden.

Allmänt
Under 2020 har det i kultur- och Fritidsavdelningen arbetat mellan
33—35 personer. AV dessa är det 5-8timanstä11da (badvärdar och
städ). Det är lärare i Kulturskolan, bibliotekspersonal, vaktmästare,

fritidsgårdspersonal samt administrativ personal. Det har varit ett
utmanande år eftersom Corona pandemin har påverkat hela Vår
verksamhet med stängda lokaler, inställda evenemang osv.

Ekonomi
Om det blir en snörik Vinter får Vi naturlig högre kostnader för
snöröjning och preparering av skidspår. Vi har under hösten varit
tvungna att reparera skidspåren på skidstadion efter höstens kraf-

tiga åskväder som slog sönder stolpar, kablar och lampor. Vi har
även investerat i nya lampor till Rotnäset. Men i det stora hela har Vi

kunnat hålla oss inom Vår budgetram.

Allmän Kultur
Här är en sammanställning över de arrangörsbidrag som betalats ut

under 2020 fram till första december.

Utvecklingsgr Fjäiäsjö Framtid 3 000,00 |

TULLINGSÅS BYFÖRENING 3 000,00 |
ROSSÖNS IF 4 000,00 |

51035 BYFÖRENING 1 000,00 |

STROMSUNDS NYA MUSIKFÖRENING 5 000,00 |

GREEN 00050 GAMING 1 500,00 |

SÖNNASJÖKÖREN 2 500,00 |

KULTURFÖREMNGEN mmmosxuw 4 000,00 |

KULTURFÖREWINGEN INLANDSKULT 4 000,00 |

Harrsjöns Byalag, :1000,00 |

00005sz BYFÖRENING 7 000,00 |

RJKSTEATERN! STRÖMSUND 35 000,00 |

HAMMERDALS KONSTFÖRENING 6 000,00 |

HAMMERDALS SÄNGFÖRENING 10 000,00 |

LÖVBERGA BYGDEGÅRDSFÖRENING & 000,00 |

HAMMERDALS IF 8 000,00 |

BYGDENS MTRESSEFORENING 15 000,00 |

IFK STRÖMSUND 5 000,00 |

HARRSJÖNS BYALAG 2 500,00 |

HARRSJÖNS BYALAG & 000,00 |
IFK STRÖMSUND 5 000,00 |

Biåsjöns ww och Slöjd 4 000,00 |

134 500,00
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Året började positivt med en varierad och Välbesökt kulturvecka där

föreningarna stod för en stor del aV utbudet.

Den 13 mars stängdes all verksamhet ned på grund av Coro-
napandemin. Under hösten (från 1 okt.13 nov.) har vi genomfört en
rad aktiviteter under ett antal åtgärder för att undvika smittsprid-
ning bl.a. begränsat besökarantal. Samtliga evenemang har varit full-
bokade, besökarna positiva till åtgärderna för att undvika smitta och

tacksamma att få uppleva kultur igen.

Hittills har 14 av 31 planerade aktiveter under året ställts in.

Vi har hunnit genomföra 19 aktiviteter och de har setts/besökts av
755 personer varav 299 kvinnor, 196 män och 260 barn och unga.
Roligt att kunna nå s många yngre. Under höstlovet satsade Vi på
scenkonst i samarbete med fritidsgårdarna. Aktiveter och besökare

under rubriken "Kultur i Vården” är inte inberäknade.

Inom "kultur i värden" har två produktioner genomförts enligt plan
med anpassningar och två har ställts in men ersatts av två andra. De
särskilda boendena har även tagit del av webbsänd underhållning

från kulturskolan 2x under Vårterminen och 2x under höstterminen.

Kulturveckan:

2/2 Stipendiat Elin jonsson x 5 st S—sund Besökare: 48 (29/ 19)

Kyrktåsjö, 14 (8/ 6)
H—dal, 30 (19/ 14)

Rossön, 18 (10/ 8)

Gäddede, 16 (9/ 7)

2/ 2 Tisdagskossan (fam.förest.) Backe
Inställt pg av sjukdom, Nytt datum: 1/3 Besökare: 13 vuxna, 17 barn

5/2 Kulturcafé: de kallar oss lappjävlar Saga

Besökare: 50 (24/ 16/ 10)

6/2 Prisutdelning, Fotoutställning Bibl.
Besökare: 22 (12/ 8/ 2)

Aktiviteter för vuxna:

Vår:

8/3 Int. Kvinnodagen
Musikcafé (102 personer, 42/35/ 25)

11/ 3 Historisk föreläsning
samarr. Renålandets Byför. (45 personer 20/ 15)

15/ 3 Artemisia Inställd
Barockopera
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Höst:

7/ 10 Utdelning Hedenvindplaketten Biblioteket 20 (13/7)

15/ 10 Duo Dialog, kammarmusik Biblioteket 20 (15/ 5)

3/11 Aednan, samisk teater Folkets Hus 50 (40/10)
7/ 11 Ett musikaliskt tidsfördrif, Gåxsjö kyrka 50 (30/ 20)
19/ 11 Hedenvindkväll, föreläsning Biblioteket — Inställd

/sänds ev. digitalt

10/ 12 Fyrjuligen, konsert F-huset, Hoting — Inställd

Familjeföreställningar:

Vår:

28/ 3 Ajö herr Muffin Tåsjö Inställt/framskjutet

24/ 4 Fågeln i mig flyger vart den Vill Hammerdal Inställt/framskjutet

Höst:

24/ 19 Mamma Mu och kråkan x 2 Saga
80 pers. (20 vuxna, 60 barn)

Okända djur och magiska vatten + workshop (lovaktivitet, fritids-

gårdar)
29/10 Hammerdal 40 pers. (8 vuxna, 32 barn)
30/10 Strömsund 40 pers. (16 vuxna, 24 barn)

Kultur i Vården:

Klassiska pianopärlor x 6 st V. 10
Musikaliska örhängen x 4 st V. 18 Inställt
Patriks Combo x 4 st 11 juni utomhus

Hans Erik Jansson x 7 st V. 32 utomhus

I Väntan på tåget x 4 st V. 40 utomhus
FyrIuligen x 6 st V. 50 Inställt

Kulturskolan har erbjudit webbsänd underhållning 3x under vårterminen
och Zx under höstterminen.

Hjalmar Strömer:

Vt-20:
Var dig själv, alla andra är redan upptagna V. 8 90 ungdomar

Ht-20:
Chicos fritos Inställt

Amor puro Inställt

Grundskola:

Börja Skolan 6 st Förskoleklass V. 17 Inställt
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Förskola:

Virvel och Vinda 3 st V. 18 Inställt

Allt i loopar 5 st
4—5 åringar, f—klass, 28-29/ 9 Inställt

Nationaldagen:

Traditionellt firande inställt men ersatt av film producerad i samar—

bete med Länsstyrelsen och regionens övriga kommuner.

Make Your Day! 22/8: Inställd

Nätverksträffar föreningar:

26/3 Utbudsdag Inställd

9/5 Utbildningsdag Inställd

Övrigt:

Kulturcrew pågår/framskjutet
Kompetensutv. dag för grundskolans lärare Inställd/framskjuten
Länsfestivalen Inställd

Övriga aktiviteter som vi är inblandade i.

. Länskomrnittén för Nationaldagsfirandet där man sammanställer
olika nationaldagsfiranden i länet och kommunen. Vi ansvarar

för arrangemanget för Nationaldagsfirandet på Hembygdsgår-
den i Strömsund. Kommunen anordnar samtidigt ceremoni för

Våra nya svenska medborgare. I år ersatt av film producerad i
samarbete med Länsstyrelsen och övriga kommuner i regionen.

. Vi försöker att ha samrådsmöte två gånger per år där Vi bjuder in
alla kulturföreningar som finns i kommunen för information och
diskussioner. Ofta har vi någon representant från Länskulturen
som medverkar. Två dagar var planerade (en utbudsdag och ut—
bildningsdag) men dessa ställdes in på grund av Corona pande-

mm.

0 Vi sköter även om samordningen av Skapande Skola, och skap—
ande förskola där vi har kulturgrupper med representanter från

alla rektorsområden. Bidraget till skapande skola 2019/2020 var

320 000 kronor och skapande förskola 200 000 kronor. Under
19/20 gick mycket arbetstid åt till att planera om aktiviteter för
att inte behöva ställa in dem. Detta ledde till att elever och barn,
trots pandemin, fick tillgång till skapande aktiviteter på ett säkert

sätt.
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" After Work" — digitala föreläsningar som arkivet (Riksarkivet)
arrangerar har genomförs under året på biblioteket i Strömsund.

Under hösten har sändningarna även kunnat ses live på nätet.

2020 skulle den nya aktivitetsdagen Make Your Day för första
gången vara plats för kultur— och fritidsavdelningens utdelning

av årets ledar- och kulturstipendier. Dagen ställdes tyvärr in på

grund av Corona pandemin.
För att kunna hylla våra stipendiater på ett säkert sätt delades
stipendierna ut i forum anpassade efter varje stipendiat.

Vi ansvarar för arrangemanget för Hedenvindplakettutdel—
ningen. Vilket innefattar att ta hand om pristagaren med boende,
gemensam middag med Hedenvindsällskapet och pristagaren.
2020 är det jubileum och utöver plakettutdelningen planerade vi

en Hedenvindkväll i slutet av hösten. Denna ställdes in och kom—

mer att genomföras under kulturveckan.

Länsfestivalen, med målgruppen personer med funktionsned—
sättning. Festivalen roterar runt i länet. 2020 skulle festivalen ägt

rum i Bergs kommun, men ställdes in på grund av Corona.

Vi har givit anläggnings och verksamhetsbidrag till Galleri Kat—

ten i Strömsund. Totalt för 2020, 55.000 kr samt 25.000 kr som

Kulturskolan betalar i hyra för vår bild/ form verksamhet för för—

skoleklass.

Vi genomför kulturvecka varje år vecka 6. Föreningar runt om i

vår kommun arrangerar olika kulturaktiviteter och vi samman—
ställer och marknadsför evenemangen. Vi har även egna evene-

mang den veckan. Bl.a. invigning med utdelning av Hans—Erik
Dahlgrens stipendium, med en konsert av pristagaren. Kultur—
veckan 2020 var lyckad, hade ett brett utbud och många besö-

kare.

Stipendiet till Hans-Erik Dahlgrens minne tilldelas en tidigare
musik/kulturskoleelev som blivit professionell. År 2017 tilldela—

des det till organisten Håkan Dahlén, och 2018 till Matti Norlin

multimusikant som spelar allt från folkmusik till hårdrock. Och
2019 tilldelades det till Sara af Klingberg som tidigare arbetat och
bott i vår kommun. Sjunger idag i olika konstellationer. kommun

och 2020 tog violinisten/ folkmusikern Elin Jonsson emot stipen-

diet och gjorde dessutom 5 konserter under kulturveckan.
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Öppen ungdomsverksamhet

År 2020 fanns föreningsdrivna mötesplatser för unga på följande or—
ter. Nedan redovisas verksamheterna och antalet besökare.

Backe: Efter nyår hade de öppet 1 och 2 gånger i veckan med ca 5-10
ungdomar som var där regelbundet. Fördelningen pojkar/flickor vet

de inte. Sedan mars har det varit stängt och nu har de brist på perso—

nal.

Hammerdal. Har haft öppet vid 18 tillfällen fördelat på två perioder
13 januari — 23 mars med tota1t61stbesökare, 15st flickor och 46st

pojkar.
16 september — 29 oktober med totalt 1605t besökare, 515t flickor och

109st pojkar
Totalt: 221st, 665t flickor och 155st pojkar

Hoting. Hade öppet januari—mars, Corona satte sedan stop. De hade
öppet onsdagar för åk 4-18 år kl. 18-20. Besökare/kväll ijanuari var
115t pojkar och 9stf1ickor. Februari minskade det något så då var det

10st pojkar och öst flickor varje kväll

Fr.o.m. 21 september-nov har de haft öppet 4 veckor tisdagar för åk
4—6 och antalet besökare/kväll har varit 8st flickor och 14st pojkar.

Onsdagar kl. 18.00 — 21.00 är det öppet för åk 7 — gymnasiet och då

brukar det vara 4st flickor och 6st pojkar varje kväll.

Gäddede. Har haft öppet vid fyra tillfällen mellan 15 januari — 25

februari och en gång i oktober. Totalt 68st ungdomar 355t flickor

och 33 st pojkar

Kyrktåsjö. Har haft stängt merparten av det här året på grund av
Corona. Innan dom stängde hade de dock ett välbesökt familjeeve—

nemang utomhus där det grillades korv och åkte pulka, bob och
madrass. Där deltog cirka 40 personer från 1 till 50+ år, ungefär hälf—

ten/ hälften av flickor och pojkar.
Dom hållerjust nu på att rusta upp i lokalen och ska bland annat be-
ställa lite nya möbler. Så snart de kan kommer de att ha öppet en el-

ler två gånger i månaden och hoppas på en bra nystart.

Ulriksfors. ]anuari- april var det i snitt 8-10 i veckan plus någon

kompis ibland.
I snitt har de två tjejer och sex killar som alltid är där och har varit

där sedan de började
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Allaktivitetshuset Saga har totalt haft ca.6 127st besökare fördelat på
2 8485tf1ickor och 3 279st pojkar. Besöksantalet är fördelat på dessa

perioder:
Vecka 1—9 flickor: 10705t pojkar: 1 3805t

Vecka 21-36 flickor: 1269st pojkar: 1 2755t
Vecka 39-44 flickor: 509st pojkar: 624st
Under sommarlovet 12juni — 1september bedrevs verksamheten på
Hembygdsgården med ca 40-45 ungdomar/ dag. Totalt ca.2 500 be-
sökare i olika åldrar, de flesta var mellan 5-18år.

Lovaktiviteter
2020 har vi inte tilldelats några pengar ifrån socialstyrelsen till fria

lovaktiviteter. Det och Corona har tyvärr bidragit till få lovaktivite—
ter, men lite aktiviteter har ordnats. På sportlovet erbjöds bio, skid—
resa till Landsomberget, spelkvällar med olika bordsspel, biljard/
FIFA—täviingar och "Hela huset gungar" på Hjalmarhallen i samar—

bete med Strömsunds tennisklubb och friidrotten. Påsklovet och
sommaren erbjöds det aktiviteter utomhus som skidor, fiskecamp i
jorm, friidrott/ tennisskola, basket, rörelse bana och olika rörelse—

stationer längs elljusspåren i Strömsund och Backe. Under novem—
berlovet erbjöds det teater, musikqiuz, grillning och frågesport ut-

omhus. ]ullovet var det planerat aktiviteter men det håller på att
"tänkas om och tänkas rätt" efter de nya Corona direktiven.

Fritid och anläggningar
Skötsel av motionsspår (skidspår) sker båda av kommunen och av
ideella föreningar. Det har fungerat bra i hela kommunen. Vi har

gjort ett antal stickprov och anser att det är en godtagbar standard
av anläggningar i hela kommunen. Vi har bytt till nya led lampor på
Rotnäset. Detta för att det inte går att byta eventuella trasiga glöd—
lampor Vintertid, de går inte att komma åt. Sen har vi haft en kraftig

åskskada på skidstadion, där både kablar, stolpar och lampor ska—

dats.
Även i Gäddede har Vi påbörjat ett arbete med att rusta upp elljus—
spåret med både grävmaskin som jämnat ut och tagit bort stora ste—

nar. Samt gallring och röjning av spåret. Man har även önskemål om
att vi ska lägga ut spån, och vi tror att vi har en lokal entreprenör

som är villig att ta på sig det.

Lokalt aktivitetsstöd
Antalet föreningar som fått lokalt aktivitetsstöd har minskat något.

. Flickor Läsåret 19/ 20, 12 254 st ( Läsåret 18/ 19, 14 242 st )

0 Pojkar Läsåret 19/20, 18 577 st (Läsåret 18/ 19, 19 227st )
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Bidrag till studieförbund
Under 2020 delade Vi ut bidrag till studieförbund på 575 000 kronor

enligt följande:

. Arbetarnas bildningsförbund 212 523 Kronor

. Bilda 3 789 Kronor

. Studiefrämjandet 97 235 Kronor

. Studieförbundet vuxenskolan 118 573 Kronor

. Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund 31 565 Kronor

. Medborgarskolan 26 499 Kronor

' Sensus 62 679 Kronor

. Ibn Rushd 20 995 Kronor

' Kulturens Bildningsförbund 1 142 Kronor

Folkuniversitetet hade ej ansökt om anslag.

Bibliotek
Under 2019 har biblioteket i Hammerdal flyttat från skolan till nya
lokaler i centrum. Från kulturrådet har biblioteket fått ett bidrag som
har används för att köpa en större bokbil, en mindre buss. Sista mars

2020 hade Vi tömt biblioteksfilialen i Hoting och i Backe den sista

maj. I Hoting har Vi sedan i mars i samarbete med Region Härjeda-

len ett utlämningsställe på Föreningshuset som kallas Bokhörnan
7017 7018 "2019

Öppettider

v Genomsnittlig dapemd per bibliotek och Verka .yl »:i ;

Öopethåltande huvudbiblboteket. timmarMe—cm .ll JJ! x'

Bambokslåni $ommuna1a bibliotek. antanarn 13-17 riv ." ;:i ;"

Deltagande

Åktivutetstnlfäliev mr Dam och unga i kommunala bibliotek. anratfmm vm LHS åf _|| f.; "

:x'rafwa 'zfmtagarc— ! kommunala hitwhntet. zmtal'iDOD lm _|] ”: ;

rysiska besatt vid xzommunaåa Diblmmn amatfm'r "| ,,,.) ,v

" ran från kommunma bibliotek, anmh'mv ." ;t ;
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Kulturskolan
Kulturskolan har ökat sitt elevunderlag något.
Eftersom vi har fått ett bidrag från Kulturrådet för att utveckla verk—

samheten har vi 2017 till vt 2020 haft en konstpedagog anställd som

arbetat med alla förskoleklasser.
I övrigt erbjuder vi våra elever att Välja mellan instrumentspel, sång,
dans, samt i Strömsund och Hammerdal även foto/ film. Från läsåret

2020/21 införs animation även i Hoting och Backe. Vi inför även
från hösten 2020 Musikal i hela kommunen.

Elever i Årskurs 3 till 9
___—___..._.___.._____—___...___...__._.___.__..___l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsår Antalet elever :
flickor pojkar total J'

2012113 141 91 232:

2013114 164 101 265:
2014115 214 126 3405
2015115 234 139 3735
201611] 243 153 405:
2017/18 221 167 388:

2018/19 206 125 Bali

211221-____322_____111____3295    
Från läsåret 20/ 21 har man möjlighet att välja Vissa kurser att delta i.
samtidigt flyttade vi musikleken från åk 2 till förskoleklasstill för-

skoleklass.

Under 1äsåret2019-2020 hade kulturskolan ett filmprojekt med Gre—

våkersskolan i Hammerdal som endast Visades upp för eleverna på
grund av Covid19 utbrottet. Vår show "Tidsmaskinen" som skulle

gå av stapeln på Saga i maj 2020 fick också ställas av samma orsak.
All utåtriktad verksamhet lades på is och vi ställde om till att filma

inslag med våra elever och redigera ihop det till film som vi sedan

under Våren sände vid 3 olika tillfällen Via kommunens Youtube-
kanal mot alla kommunens särskilda boenden.

Målet i kultur och Fritidsplanen är att vi ska ha 35 % av eleverna i
årskurs 3 till 9 ska delta i Kulturskolan. Om vi räknar på de 339 ele—

ver vi har 2019/20 gör det 42 %.

Antalet elever med utländsk bakgrund är 42 flickor och 20 pojkar,

totalt 62 stycken, 18,2 % av eleverna i kulturskolan
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Fritid
Vi har i vår kommun både idrottsanläggningar som vi driver själva,

de som är helt föreningsdrivna samt en del som är någon slags mix.
Här följer en förteckning av de föreningar som erhöll anläggningsbi-

drag 2020.

Förening
Rossöns IF 53 525 Kronor

Fjällsjö alpina 80 000 Kronor
IFK Strömsund 48 000 Kronor

Rossöns Golfklubb 32 000 Kronor

Utrikes skidklubb 16 750 Kronor

Hammerdals IF 64 000 Kronor

Strömsunds Tennisklubb 6 000 Kronor

Backe IF 44 414 Kronor

Gåxsjö IF 10 000 Kronor

Fyrås Ungdoms och fritidsf 49 500 Kronor
Norråker IF 58 375 Kronor

Blåsjöns alpina 70 000 Kronor

Gäddede SK 15 625 Kronor

Strömsunds Golfklubb 32 000 Kronor

Frostvikens Fotbollsförening 10 000 Kronor
Tåsjö Snöskoterklubb 10 000 Kronor

Sen betalar vi ut bidrag enligt olika avtal till föreningar som sköter
olika anläggningar istället för att vi ska ha vaktmästare. Som man

hade tidigare.

Förening
Rossöns IF 49 900 Kronor

Utrikes Skidklubb 40 000 Kronor

Hammerdals IF 16 000 Kronor

Hotings IF 70 000 Kronor
IFK Strömsund 518 470 Kronor (total drift av Strömvallen)

Verksamhetsvaktmästare

Vi har idag två stycken verksamhetsvaktmästare i Strömsund. Dessa

delar vi med turismen som betalar 40 % av deras löner. I Backe har

vi en verksamhetsvaktmästare som är lönebidragsanställd. I Frostvi—

ken köper vi timmar av teknik och serviceförvaltningen. I övrigt är
det föreningarna som sköter anläggningarna med bidrag från oss.
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Framtid
I kulturskolan kommer vi fortsätta att utveckla med mera samver-
kansprojekt med grundskolan. Under hösten 20 och del av Våren 21

håller vi på tillsammans med grundskolan i Backe med en förställ—
ning som skulle varit klar till julen 2020, men som p.g.a. Corona lä-

get istället ska stå klar i början av 2021.

När det gäller öppen ungdomsverksamhet så var målet 2020 att bi—
behålla fungerande mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.

Det fungerar med hjälp av ideella föreningar och föräldrar överallt
utom i Backe, där det ska tas nya tag 2021 av Backe IF. Vi har även

deltagit i ett regionalt projekt som heter Kulturcrew vilket går ut på
att lära barn och unga mer om olika kulturyttringar och om arran—

görskap. Projektet inleddes under våren 2020, men arrangemangen
som varit planerade av ungdomarna har ställts in pga. Corona och
det hoppas vi istället kunna genomföras våren—21.
Under sommaren 2020 flyttade vi Allaktivitetshusets verksamhet till

Strömsunds Hembygdsgård och samarbetet med Hembygdsför-
eningen hoppas Vi kan fortsätta sommaren—21.

Vad gäller allmän kultur kommer vi under kommande år fortsatt att
arrangera och medarrangera kulturevenemang. Fokus kommer att
ligga på evenemang och aktiviteter för barn och unga och att dessa
ska fördelas på så många orter som möjligt runt om i kommunen. Vi
kommer även att arrangera nätverksträffar och utbildnings- utveckl—
ingsdagar för våra kulturföreningar och hembygdsföreningar. Vi vill
skapa möjligheter för samverkan mellan och föryngringsarbete inom

föreningar. Det aktiva föreningslivet är stommen i Vår kulturella in-

frastruktur. Det finns fortsatt önskemål från alla föreningar om en
enklare, fungerande evenemangskalender. Detta är något Vi jobbar

kontinuerligt med att förbättra.
I spåren av corona ser Vi ett ökat behov av digitala mötesplatser och

arenor för kultur. Vi undersöker möjligheter för att sända evene-
mang live och skapa forum där man kan ha möten och ev. studie—

cirklar

Vi kommer att fortsätta att se till att vi har fungerande anläggningar

för idrott, motion och rekreation i hela kommunen. Där vi löpande

ser till att röja och fylla på grus/ spån i våra motionsspår.

Sedan fortsätter vi hoppas på att i samverkan med Teknik- och Ser—
viceförvaltningen kunna få till ett bättre fungerande system med

taggar och elektroniska nycklar. Idag är det alldeles för många pro—

blem.
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