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Sammanträdesprotokoll Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
13 februari 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 16.00 

Beslutande 
Lena Johansson (S), ordförande 
Anette Johansson (S) 
Lars-Åke Knutsson (S) 
Kristina Blomberg (S) 
Roger Sannemo (S) 
Elisabeth Hägglund (S) 
Hassan Albitar (C) 
Marie Åhlstedt (M) 
Håkan Espmark (M)  
Hans Elmbjer (SD) 
Lars Lif (C), tjänstgörande ersättare 
Anna Ling- Gustafsson (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Se nästa sida. 

Håkan Espmark utses att justera protokollet, paragraf 1-19. Justeringen sker på 
kommunkontoret i Strömsund fredagen den 21 februari 2020.  

Underskrifter 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simone Bruning, sekreterare 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Lena Johansson, ordförande 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Håkan Espmark, justerare 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och publiceras på kommunens webbplats under perioden fredag 21 
februari 2020 till måndag 16 mars 2020. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsavdel-
ningen i Strömsund. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simone Bruning, sekreterare 
 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Övriga närvarande 
Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, information och 
ärendegenomgång. 
Hans Olof Carlsson, kvalitets utvecklare och biträdande förvaltningschef barn-, kultur- och 
ut-bildningsförvaltningen, ärendegenomgång. 
Simone Bruning, sekreterare 
Britt-Inger Roos, bibliotekschef, information och ärendegenomgång § 6. 
Anna Strömstedt, rektor Vattudalsskolan, information § 1 punkt 4. 
Vattudalsskolans elevråd, information § 1 punkt 5. 
Vattudalsskolans arbetslagsledare, information § 1 punkt 6.  
Birgit Weisel (S), ej tjänstgörande ersättare 
Eira Roos (C), ärendegenomgång. 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 2 

§ 1 Information
1. Ärendegenomgång.
2. Ordförande Lena Johansson informerar om:
a) Den 15 januari träffade ordförande och förvaltningschef från barn-, kultur- och

utbildningsnämnden i Strömsund, ordförande och förvaltningschef från Kultur- 
utbildnings- och fritidsnämnden från Sollefteå Kommun. Det var en informell
träff och syftet var att börja en öppen dialog och fundera över samverkan över
kommungränsen.

b) Ordförande deltog den 24 januari i ordförandeträff och berättade om Förvalt-
ningens redovisning av overheadkostnader.

c) Ordförande deltog den 30 och 31 januari i Erfarenhetskonferensen och fick
bland annat information om fritidsbanken.

d) Ordförande deltog den 7 februari vid Folkhälsorådet där bland annat togs upp
ökande droganvändning.

3. Britt-Inger Roos informerar om statistik kring biblioteksverksamheten.
Översikt av antal aktiviteter i 2019 på Centralbiblioteket:
Hantverkscafè: 34 gånger
Klassbesök: 60 gånger
Utställningar: 10 gånger
Föreläsningar: 28 gånger
Skrivkurs, barn och vuxna: 13 gånger
Författarbesök: 5 gånger
Minibio: 10 gånger
Konsert: 1 gång
Bokcirkel: 1 gånger
Annat: 9 gånger
Bokbilen kör 16 olika turer per år. Sammanlagt kör den ungefär 3 500 mil per år.

4. Anna Strömstedt, rektor Vattudalsskolan informerar om utvecklingen vid
Vattudalsskolan under studiebesöket. Bilaga 1

5. Vattudalsskolan Elevrådet informerar om hur de upplever skolan och berättar
om förbättringsområden, sin egen organisation, inflyttande och atmosfär på
skolan.

6. Vattudalsskolans arbetslagsledare (Eva Jonsson, Ann-Kristin Jonsson, Susanne
Hjortzberg) informerar bland annat om det systematiska kvalitetsarbetet och
mötesstrukturen på skolan.



Välkomna!!!

Förmiddagens upplägg
• Arbetslagsledarna berättar om skolans utvecklingsarbete

• Anna informerar…

• Elevrådet kl 11.00

• Anna informerar lite till…

• Lunch vid kl 12.00 i skolmatsalen

* Paus/Rörelse om nödvändigt.

Jag tänker prata om…

• SBS – vad har hänt?
• Skolenkäten 2019
• Vattudalsskolans fokusområden
• Övrigt utvecklingsarbete
• Resurseffektivisering

Samverkan för bästa skola

• Vad har hänt?
• Slutrapporten berättar
• Vad rapporten inte berättar

• SWCP – resultat(School Work Culture Profile)

1 2

3 4

bilaga 1



• Elevernas perspektiv

• Pedagogernas perspektiv

• Lärarnas perspektiv.

Indexvärden 
Elev

Indexvärden 
Personal

Indexvärden 
Vårdnadshavare

5 6

7
8



Fokusområden

• Elevhälsoarbetet

• Ledarskap

• Utveckla utbildningens kvalitet

• Digitalisering

Elevhälsoarbetet

• Central elevhälsa

• Lokal elevhälsa:
– Fulltaligt team
– Mer tid till förebyggande och främjande

Ledarskap
”Att sätta eleverna i centrum innebär att man använder professionellt 
lärarande för att ge alla inblandade möjlighet att lära, såväl ledare och 
lärare som elever.” (Timperley. 2013 s.29)

• Framgångsrik skola: höga resultat både socialt och kunskap

• Klassrumsbesök / Observationer

• Ledarskapet i klassrummet

Klasskonferenser och Elevernas röst

• Mitterminskonferenserna har blivit digitala

• Klasskonferenser är pedagogiska med fokus på
gruppen och extra anpassningar som gynnar fler.

• Nyhet!!! Elevernas röst ligger som grund i diskussionerna.
– Resultat per klass
– Resultat för hela skolan
– Faktaunderlag för elevhälsoarbete

9 10
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Vad anser eleverna att de 
behöver? Vad tycker eleverna om skolan?

Skriv 3 ord som beskriver hur det är att gå på Vattudalsskolan!

Förvirrande scheman ibland:///

bra ansvar 

kul roligt bra

Fakta lärande trygghet

snälla lungt bar fröknar 

väldigt väldigt bra

det är kul och bra

jobbigt lite stressigt bra 

rolig, bra, 

roligt, bra, good

roligt, jobbigt, bra

både bra och dåligt

bra bara bra 

Roligt,tråkigt ibland och (nästan)alla är snälla 

Roligt, Bra , good

kul, vänner, bra lektioner

Kul, trevligt, bra

bra roligt najs

Många lektioner,Roligt,Långa idrottslektioner

Elevenkät: Studiemiljö
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Studiemiljö

Elevenkät: Trygghet
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Trygghet
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Elevenkät: Trivsel
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Trivsel

Följt en klass en hel dag

Digitalisering

• GAFE
– Eleverna får snabbare

återkoppling, ökar motivationen.

• DigiExam

Resurseffektivisering

• Elevassistenter är klassresurser.

• Effektiviserat vid behov av vikarie.
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Övriga förbättringar
• Bantat verksamheten med 4 ton!!!

• Förbättrad inomhusmiljö

• Granskning av lokalvård.

GRANSKAD AV ARBETSMILJÖVERKET!!!!

Förbättringar vi måste göra:

• Sänka ljudnivån i gemensamma utrymmen

• Överlämningar mellan stadier

• Utveckla elevrådet

• Fortsatt fokus på att öka meritvärdena och
elevers studiero, trivsel och trygghet

• Återvinning - sopbod

21 22



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 3 

Diarienummer: 2019.88, diarieplan: 041 

§ 2 Årsboksluts 2019, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om årsbokslutet 2019 för barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen.  Bilaga 2 

Beredning  
Arbetsutskottet § 2/2020. 

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

Nämnden godkänner årsbokslutet för barn-, kultur- och utbildningsförvalt-
ningen 2019. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner årsbokslutet för barn-, kultur- och utbildningsförvalt-
ningen 2019. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiga 



Bokslutsrapport
2019

ÅRETS HÄNDELSER
En av de viktigaste händelserna under 2019 är nedläggning av två förskolor, Myrans och 
Solgårdens förskola, för att anpassa verksamheten till det nya antalet barn efter att 
Migrationsverket flyttade från Strömsund. Inom skolan har Samverkan för bästa skola avslutats vid 
årsskiftet. Vi ser att vi utvecklat skolorna i kommunen på många områden under projektet. 
Elevresultaten börja sakta stiga, vi ser under detta år en uppgång hos våra pojkar i synnerhet. I det 
jobbet har vi fokuserat på hur vi utvecklar undervisning och lärande hos våra barn och elever. 
Under 2019 har vi även utrustat våra förskolor med betydligt fler datorer, surfplattor och projektorer 
för digitalt lärande. Vi har även byggt ut kapaciteten med trådlösa nätverk på förskolor och skolor. 
Huvudsakligen har detta finansierats med investeringsmedel från KS

EKONOMI
2019 generade ett underskott på -3,2 mnkr. I huvudsak beror underskotten ökade 
fastighetskostnader som tillkom under året. Vi har också haft kvar hyreskostnader för Solgården 
och Myran trots att vi lagt ned dem 1/7. Det beror också på att vi inte kommit tillrätta med det 
ekonomiska underskottet inom förskolan.  Grundskolorna har gjort ett mycket bra jobb med att 
anpassa sina verksamheter efter mindre barn och därmed lägre intäkter. Därför visar grundskolan 
ett plusresultat på +2,5 milj. Tyvärr beror också överskottet till viss del på att vi har fler obehöriga 
lärare och därmed en lägre lönekostnad. För att minska kostnader i förskolan kommer ett 
besparingspaket tas fram under våren. Vi ser dock inte att vi har möjlighet att hämta hela 
underskottet utan förskolan måste tillföras mer budget för lokaler och fasta kostnader. Vi kommer 
också att spara pengar på att slippa skjutsa Backeeleverna till Rossön efter årsskiftet. När det 
gäller åtgärder för att komma i balans så krävs också anpassningar av kommunens lokalytor för att 
minska på hyreskostnader istället för att spara på personal och verksamhet.

FRAMTID
Utmaningar vi står inför framöver är att digitalisera verksamheten ytterligare. För att kunna göra det 
så krävs en stor kompetensutvecklingsinsats för all personal i förskola, skola och fritidshem. Vi har 
också en stor utmaning att hitta behörig personal i form av förskollärare och lärare i olika åldrar. 
När vi inte hittar lärare så får vi svårare att upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. Vi skulle 
också behöva göra en omfattande satsning på att behålla våra behöriga lärare som valt att stanna 
kvar i kommunen och inte flytta. De är vår verksamhets ryggrad och skulle behöva premieras med 
extra lönepåslag för att matcha de löner som våra nya lärare får. En tredje stor utmaning är att höja 
elevernas kunskapsresultat så att fler elever blir behöriga för gymnasiestudier samtidigt som vi 
måste minska våra kostnader.

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget

Intäkter tkr Kostnader tkr

253 475 264 818-26 014 -34 159 8 145 -11 343 -3 198

Resultat.

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat. Nämnd

1 321 1 3070 0006 Barn- och utb.nämnd 0 14 14

1414000 1 3071 321

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Centrala kostnader

11 890 12 169-2 960 -3 070510 Centrala kostnader yttre 110 -279 -169

6 476 6 041-736 -1 517610 Centrala kostnader 781 435 1 217

1 047157891-4 587-3 696 18 20918 366

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Fritidshem

3 158 3 6670 -51533 Fritidshem yttre 51 -509 -458

17 863 17 460-3 122 -3 202633 Fritidshem 80 403 483

25-106131-3 253-3 122 21 12721 021

Utskrivet 2020-02-05 09:29:08 Sida 1 av  2

bilaga 2



Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Förskola

18 326 20 846-370 -449522 Förskola yttre verksamhet 79 -2 520 -2 442

631 7710 -27523 Familjecentralen 27 -140 -113

48 831 54 736-4 924 -6 457622 Förskola 1 533 -5 905 -4 372

-6 926-8 5651 639-6 933-5 294 76 35367 788

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Grundskola

1 728 1 7190 0530 Förskoleklass, yttre 0 9 9

24 093 25 7490 0531 Grundskola åk 1-6 yttre 0 -1 656 -1 656

20 839 21 6460 0532 Grundskola åk 7-9 yttre 0 -807 -807

6 925 6 4350 0535 Särskola 0 490 490

5 546 3 461-183 -195612 Elevhälsa 12 2 085 2 097

6 011 5 846-627 -784630 Förskoleklass 157 165 322

45 430 45 609-8 192 -10 383631 Grundskola åk 1-6 2 191 -179 2 012

33 827 35 894-4 600 -6 970632 Grundskola åk 7-9 2 370 -2 067 303

580 881-300 -416634 Förberedelsegrupp 116 -301 -185

2 585-2 2614 846-18 748-13 902 147 240144 979

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Projekt

0 5820 -639511 Projektmedel 639 -582 56

56-582639-6390 5820

Utskrivet 2020-02-05 09:29:09 Sida 2 av  2



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 4 

Diarienummer: 2019.89, diarieplan: 041 

§ 3 Årsboksluts 2019, kultur- och fritidsavdelningen.
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om årsbokslutet 2019 för kultur- och fritidsavdel-
ningen.  Bilaga 3 

Beredning  
Arbetsutskottet § 3/2020. 

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

Nämnden godkänner årsbokslutet för kultur- och fritidsavdelningen 2019. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner årsbokslutet för kultur- och fritidsavdelningen 2019. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 



Bokslutsrapport
2019

ÅRETS HÄNDELSER
Vi hade en snöfattig höst som innebar stora utmaningar för att kunna hålla skidspår öppna och i ett 
gott skick. Vi har bytt ut en hel del lampor på elljusspåret i Strömsund till led under 2019. Och vår 
förhoppning är att det ska bli möjligt att byta samtliga armaturer på Rotnäset till led under 2020. 
Biblioteksfilialen i Hoting har under hösten 2019 påbörjat avveckling av verksamheten. 
Biblioteksfilialen i Backe kommer att avvecklas under våren 2020. Kulturskolan har haft en 
uppskattad vårshow på Saga i Strömsund, och höstterminen har man jobbat med ett filmprojekt 
tillsammans med grundskolan i Hammerdal. Det kommer att avslutas med en filmvisning på MB i 
Hammerdal i februari 2020. Vi har genomfört och stöttat ovanligt många kulturevenemang detta år, 
och det har varit spridda i hela kommunen. Även ett antal kulturarrangemang på äldreboenden har 
vi arrangerat. 

EKONOMI
Avdelningen visar ett överskott på 353 tkr. Detta beror i första hand på lägre kostnader för 
Kulturskolan, med en mindre bemanning. Bokslutet visar också högre kostnader för 
fritidsanläggningar och allmänkultur.

FRAMTID
Vi har för avsikt att fortsätta genomlysa våra bidragssystem, för att få ännu mera rättvisa bidrag. Vi 
kommer även fortsätta att försöka få föreningar att sköta våra anläggningar med hjälp av avtal. 
Kulturskolan har för avsikt att utöka sin samverkan med grundskolan. Biblioteket kommer att 
avveckla filialen i Backe. Samtidigt som man kommer att utöka servicen med den nya ”bokbussen”. 
Vi vill fortsätta att bidra till tillväxt och inflyttning till vår kommun, och genom vår verksamhet göra 
den attraktiv.

Kultur- och fritidsavdelningen

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget

Intäkter tkr Kostnader tkr

18 998 20 241-658 -2 246 1 588 -1 243 345

Resultat.

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.  Administration

2 347 2 374-24 0194 Administration -24 -27 -51

-51-27-240-24 2 3742 347

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat. Kultur

363 432-11 -7400 Allmänkulturell vht. -4 -69 -73

600 6000 0402 Stöd till studieförbund 0 0 0

5 612 5 541-38 -33410 Bibliotek -5 71 65

5 165 4 5430 0420 Kulturskola 0 622 622

615624-10-39-49 11 11611 740

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Fritid

1 890 2 0560 0430 Stöd till allm fritidsvht. 0 -166 -166

1 735 1 956-223 -265440 Frilufts- och fritidsanl. 42 -221 -179

1 286 1 638-362 -870450 Fritidsgårdar 508 -352 156

-190-739550-1 135-585 5 6504 911

Intäkter tkr Kostnader tkr

Redov. Avvik. Budget Redov. Avvik.Budget Resultat.Projekt

0 1 1010 -1 072449 Projektmedel 1 072 -1 101 -29

-29-1 1011 072-1 0720 1 1010

Utskrivet 2020-02-04 15:11:20 Sida 1 av  1

bilaga 3



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 5 

Diarienummer: 2019.114, diarieplan: 606 

§ 4 Uppföljning av elevärende. BKU nämnd § 109/2019
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 25 april 2019 § 53 att arbetsutskot-
tet får mandat att fatta beslut om föreläggande.  
Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2019 § 35 om föreläggande i två elevärenden.  
Nämnden beslutade den 27 maj 2019 § 58 om en uppföljning av ärendena till arbetsut-
skottet den 3 oktober.  
Nämndens arbetsutskott har vid rektorsdialogen den 26 september 2019 fått en uppfölj-
ning av ansvarig rektor (Bku au § 80/2019).  
Nämnden beslutade den 17 oktober 2019 § 109 att följa upp ärendet vid terminens slut.   
Nämnden beslutade den 5 december 2019 § 113 om föreläggande med vite. 

Förvaltningschef är föredragande kring utvecklingen av dessa två elevärenden. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 4/2020. 

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

1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Nämnden vill ha en kontinuerlig uppföljning av dessa ärenden vid varje sammanträde

under hela vårterminen 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Nämnden vill ha en kontinuerlig uppföljning av dessa ärenden vid varje sammanträde

under hela vårterminen 2020. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ansvarig rektor 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 6 

Diarienummer: 2020.02, diarieplan: 600 

§ 5 Skolskjuts reglemente.
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om ett rekommendationsbeslut ’’Skolskjutsregle-
mente för Jämtlands län’’ som antagits av Barn- och utbildning Jämtlands län (BUZ) den 9 
decem-ber 2019 och vilka effekter det har för Strömsunds kommun. 
Förvaltningschef tydliggör även innebörden av Skolskjutsreglemente punkt 14 ’’ungdoms-
kort’’ och förklarar att det gäller för barn som är berättigad till skolskjuts. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 5/2020. 

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

Nämnden ställer sig bakom rekommendationsbeslutet ’’Skolskjutsreglemente i 
Jämtlands län’’. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämndens ställer sig bakom rekommendationsbeslutet ’’Skolskjutsreglemente 
i Jämtlands län’’. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiga 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 7 

Diarienummer: 2019.285, diarieplan: 040 

§ 6 Interkommunal ersättning förskolan 2020.
Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till interkommunal ersättning för 2020. 

Beredning  
Arbetsutskottet § 6/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden fastställer interkommunal ersättning. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden fastställer interkommunal ersättning. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskola och förskola 
Ekonomi 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 8 

Diarienummer: 2019.145, diarieplan: 880 

§ 7 Delredovisning förändring av folkbibliotek Hoting.
Bibliotekschef Britt-Inger Roos informerar om nuläget och utvecklingen av folkbiblioteket i 
Hoting. bilaga 4 

Beredning  
Arbetsutskottet § 7/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande.

Nämnden har tagit del av delredovisningen och vill till nämndsammanträdet 
den 24 september 2020 få information om hur genomförandet av förändringar 
har gått. 

Håkan Espmark yrkar på ett tillägg till ordförandes förslag och vill även ha en 
redovisning av nedläggningen i Backe till nämndsammanträde den 24 septem-
ber 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av delredovisningen och vill till nämndsammanträde den 24 sep-
tember 2020 få information om hur genomförandet av förändringar har gått samt att ned-
läggningen av biblioteket i Backe redovisas. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 2020-02-05 

Sidan 1 av 3 

Bilaga 4 

Förvaltning 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2019.145 

Utredare/handläggare 
Britt-Inger Roos, bibliotekschef 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Delredovisning förändring av folkbibliotek Hoting 

Frågor kring nedläggning av filialerna i Backe och Hoting. 

• Är filialen i Hoting tömd?

• Är bokbilen klar för att börja köra torsdagar till Backe och Hoting?

• Har processen med tömning av filialen i Backe påbörjats?

• Vad händer med projektet Microbibliotek?

• Övrigt som du tycker är viktigt att informera politikerna om i detta
ärende.

Svar: Så här ser det ut i dagsläget: 

Eftersom inget avtal är påskrivet står allt stilla i Hoting för tillfället. Jag 
har fått mail från Tomas Edström där han skriver så här: 

”Men som vi redan vet så kommer ingen att tillverka ett avtal här på kommunen, 
men vi håller på att kontakta någon i styrelsen för att få en förklaring på hur av-
talet är skrivet och dessutom prissättningen. 
Jag räknade på olika möjligheter och kvadratmetrar, det skulle ha varit BKU’s 
dyraste kontrakt om man hade skrivit under. 
Återkommer så snart jag vet något mera.” 

För att vi ska kunna tömma vår nuvarande lokal måste vi veta om/när 
det blir något Microbibliotek i Föreningshuset. Vi har sålt ut mycket av de 
böcker vi haft i Hoting, vi har plockat ut det vi ska ta med till FH, samt 
det som vi kompletterat vårt övriga bestånd med. När det gäller 
barn/ungdomsböcker så har jag pratat med Viktoria och erbjudit henne 
att ta över hela beståndet, samt hyllorna de står i. Vi gallrar bort böckerna 
och stämplar dem för att de inte ska blandas ihop med de vanliga låne-
böckerna. På det här sättet har de ett bra grundbestånd till ett skolbiblio-
tek när det gäller skönlitteratur för barn/ungdomar. Vi har fortfarande 
filialen öppen för utlån. Innan vi börjar åka dit måste vi veta om det över-
huvudtaget blir något Microbibliotek. Vi måste ha en uppställningsplats 
som är tillgänglig även för den som sitter i rullstol, eller har en stor barn-
vagn. Det måste även finnas någon plats med toaletter och möjlighet att 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 2020-02-05 

Sidan 2 av 3 

Förvaltning 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2019.145 

Utredare/handläggare 
Britt-Inger Roos, bibliotekschef 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

värma mat/äta för vår egen personal. Inväntar svar från Tomas angående 
kontrakt.  

Det projekt som vi tänkte köra med regionen handlar om hur man kan 
bedriva biblioteksverksamhet i glesbygd utan en fast filial.  Pengarna var 
tänkt att användas till hyra, att driva projektet skulle även innebära ett 
nära samarbete med Föreningshuset när det gäller olika typer av aktivite-
ter. Vi skulle även kunna ha tillgång till husets övriga lokaler vid behov, 
det kan vara att anordna författarkvällar, sagostunder, läsecirklar eller an-
nat. Även en uppställningsplats för bokbilen skulle finnas. Egentligen 
finns inte så många krav från regionen, men förhoppningsvis skulle pro-
jektet ha utmynnat i en samling tankar och idéer om hur man skulle 
kunna jobba med en decentraliserad biblioteksverksamhet.  

Jag är däremot lite tveksam till att köra tillsammans med Hervors idé. 
Vad jag förstår ska de ha någon sorts utlåning av böcker som dels förlag 
har skänkt, dels av böcker som invånarna har skänkt till verksamheten. 
Min erfarenhet av liknande verksamhet är inte så positiv, finns risk att det 
blir en samling gamla/omoderna böcker som ingen faktiskt vill läsa. Det 
som efterfrågas hos oss är till största delen nya böcker. Jag har svårt att se 
hur en ideell förening ska kunna ha ekonomi att hela tiden köpa in nya 
böcker. Dessutom blir det, enligt min mening, alltför likt en fast filial. Vår 
tanke var att ha en utökad lånestation i foajén på Föreningshuset där man 
kan låna böcker, om än i begränsad omfattning, som ett komplement till 
bokbilen. Det ska inte finnas något fast utlåningssystem, utan man lånar 
på samma sätt som på de andra små utlåningsstationerna – med block 
och penna. Vi har även sagt att vårt projekt skulle vara igång under 2020, 
helt enkelt drivas som ett projekt. Internt för oss är det ett försök med att 
se hur stor utlåning man kan upprätthålla utan fast filial. Skulle det visa 
sig att efterfrågan och utlåningen blir väldigt hög är det ett resultat som 
politikerna måste fundera på hur en fortsättning ska kunna se ut. Det-
samma gäller om utlåningen minskar ytterligare, då kanske det räcker 
med ett skolbibliotek och våra ordinarie turer i området. Det var det här 
vi ville undersöka tillsammans med regionen. Om vi gör det här tillsam-
mans med Hervor, vi står för en del inköp, vi har vår personal där vissa 
tider och kan bistå med biblioteksservice, då tror jag att det blir väldigt 
svårt att dra sig ur efter ett år. Då handlar det faktiskt mera om något 
sorts bidrag till den verksamheten, och inte ett utvecklingsarbete för oss. 

Den enklaste vägen kan även vara att helt enkelt dra sig ur det hela, låta 
Hervor sköta någon form av bokverksamhet i Föreningshuset och vi stan-
nar en dag i veckan vid skolan (och använder oss av skolans personallo-



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 2020-02-05 

Sidan 3 av 3 

Förvaltning 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2019.145 

Utredare/handläggare 
Britt-Inger Roos, bibliotekschef 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

kaler) och sedan kör våra sedvanliga turer i området. Jag har inte fått/re-
kvirerat några pengar från regionen ännu så det blir inga problem att 
tacka nej till dem. 

I Backe har vi inte börjat göra något alls, vi måste bli klara med Hoting 
först. Både för att klara det rent personalmässigt men också av praktisk 
karaktär. Att tömma en filial innebär att vi har kanske 25 000 volymer 
som vi måste hantera. Alla böcker måste gås igenom och allt ska gallras, 
bok för bok. Det är ett tungt och dammigt arbete. I Backe har jag ännu inte 
haft någon diskussion med Susanne om de vill överta de barn/ungdoms-
böcker som vi inte har plats för själva. Hon ska naturligtvis få samma er-
bjudande som Viktoria. Våra magasin i Strömsund är redan fulla. Vi 
måste få provköra i Hoting innan vi tar nästa steg, Backe. Vi måste samla 
på oss lite erfarenhet innan vi drar igång på ett nytt ställe, allt från vilka 
tider som kan passa till vad vi ska packa bilen med. Där måste även dis-
kussioner tas om någon lämplig plats att stanna på. Där kommer även 
krav på tillgänglighet, och arbetsmiljömässiga krav för personalens del. 

Vi har aldrig förr lagt ner någon filial och ersatt det med något annat, så 
det här är nytt för oss alla. Dessutom ska allt ordinarie arbete fungera på 
en liten personalstyrka parallellt med det arbetet. Våra öppettider på 
Centralbiblioteket är mycket generösa och det innebär naturligtvis att det 
går åt personal för att bemanna hela dagarna och kvällarna. 

Det är inte heller bara att köra ut bokbilen, det är mycket förarbete innan 
det kan ske. Böcker ska köpas in, göras iordning, packas. Beställningar 
ska plockas och anpassas efter beställarens krav och önskemål. Vi servar 
låntagare genom hela livet, från små bebisar till gamla människor på in-
stitution och i hemmen. Vi servar människor runt om i hela kommunen, 
ut i den glesaste glesbygd. Det tar tid. 

Britt-Inger Roos, bibliotekschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 9 

Diarienummer: 2020.14, diarieplan: 600 

§ 8 Revidering av tillgänglighetsplanen.
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 17 oktober 2019, § 100, att tillgäng-
lighetsplanen revideras till arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2020. Förvalt-
ningen har inkommit med ett förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar den reviderade tillgänglighetsplanen. 

Beredning  
Arbetsutskottet § 8/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden antar upprättat förslag till reviderad tillgänglighetsplan. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden antar upprättat förslag till reviderad tillgänglighetsplan. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 10 

Diarienummer: 2020.11, diarieplan: 606 

§ 9 Uppföljning av beslut § 72/2019 delredovisning av åtgärderna uti-
från höstterminens betygsresultat. 
2019-08-22 (BKU § 72) redovisades betygsresultaten från vårterminen 2019. Då presente-
rade förvaltningen ett åtgärdsförslag som nämnden ställde sig bakom. I beslutet önskades 
en delredovisning av dessa åtgärder, i samband med att höstterminens resultat redovisas. 

Kvalitets utvecklare och biträdande förvaltningschef Hans Olof Carlsson presenterar 
be-tygsresultat hösten 2019.  

Förslag till beslut och motivering 
Nämnden har tagit del av redovisningen och ser fram emot vårterminens resultatredovis-
ning. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 9/2020. 

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

1. Nämnden godkänner redovisningen.
2. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att göra en presentation av ef- 
     fekterna hos eleverna utifrån de åtgärder som vidtagits på varje rektorsområde, till 

nämndsammanträde den 20 augusti 2020, utifrån 2019 års läsår.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Nämnden godkänner redovisningen.
2. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att göra en presentation av ef- 
     fekterna hos eleverna utifrån de åtgärder som vidtagits på varje rektorsområde, till 

nämndsammanträde den 20 augusti 2020, utifrån 2019 års läsår.

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Alla grundskolerektorer 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 11 

Diarienummer: 2019.88, diarieplan: 041 

§ 10 Uppföljning av beslut § 119/2019 delredovisning av overhead-
kostnader. 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 19 september 2019, § 83, att ge för-
valtningschefen i uppdrag att påbörja en utredning och se över vad som förorsakar de ex-
tremt höga overheadkostnader i förhållande till jämförbara kommuner. 

Förvaltningschef Lars Thorin föredrar ärendet. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 10/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 12 

Diarienummer: 2018.202, diarieplan: 600 

§ 11 Uppföljning av beslut § 120/2019 huvudmannens plan för syste-
matiskt kvalitetsarbete – grundskolan, tillsynspliktiga elever. 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 december 2019, § 120, att: ”Redo-
visningen godkänns med följande tillägg:  

1. Informationen och regelverk kring tillsynspliktiga elever som bor utomlands blir tydligt
redovisat till nämnden 13 februari. 

2. Förvaltningen redovisar utarbetade rutiner för att säkerställa sin tillsynsplikt gällande
interkommunala elever till nämnden 13 februari.  

Förslag till beslut  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tagit del av och godkänner redovisningen. 

Beredning  

Arbetsutskottet § 11/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskola 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 13 

Diarienummer: 2019.13, diarieplan: 600 

§ 12 Uppföljning av beslut §129/2019 Årsredovisning och analys över
alla ärenden kring synpunkter och klagomål samt ärenden enligt ru-
tin mot kränkande behandling. 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 december 2019, § 129, att:  

1. Nämnden har tagit del av redovisningen.
2. Nämnden önskar en årsredovisning och analys över alla ärenden enligt synpunkter- 

och klagomålshantering och alla ärenden enligt rutin mot kränkande behandling, där
nämnden kan följa upp trender och åtgärder. Redovisas i februari 2020.

Beredning  
Arbetsutskottet § 12/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 14 

Diarienummer: 2020.16, diarieplan: 600 

§ 13 Redovisningar synpunkter och klagomål och redovisning enligt
rutin mot kränkande behandling. 
Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 5 december 
2019 § 129 har 4 ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomålshantering och 2 ärende 
enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §).   

Beredning 
Arbetsutskottet § 13/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 15 

Diarienummer: 2020.17, diarieplan: 600 

§ 14 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete – Förskola.
Utveckling och lärande. 
Hans Olof Carlsson, biträdande förvaltningschef och kvalitets utvecklare, redovisar 
resultaten av förra årets åtgärder gällande ’’utveckling och lärande (samt barn i behov av 
särskilt stöd i in utveckling)’’.   

Beredning 
Arbetsutskottet § 14/2020. 

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

1. Nämnden godkänner redovisningen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag till nästa års uppföljning att ge en beskrivning av vilka

effekter alla åtgärder utifrån analysen har gett i verksamheten.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Nämnden godkänner redovisningen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag till nästa års uppföljning att ge en beskrivning av vilka

effekter alla åtgärder utifrån analysen har gett i verksamheten.

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer förskola 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 16 

Diarienummer: 2020.17, diarieplan: 600 

§ 15 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete - Grund-
skola. Särskilt stöd och elevhälsan 
Hans Olof Carlsson, biträdande förvaltningschef och kvalitets utvecklare, redovisar 
resultaten av förra årets åtgärder gällande särskilt stöd och elevhälsan.   

Beredning  

Arbetsutskottet § 15/2020. 

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

Nämnden godkänner redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer Grundskola 
Elevhälsochef 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 17 

Diarienummer: 2020.04, diarieplan: 823 

§ 16 Ansökningar anläggningsbidrag utom norm.
Efter ett möte med Fjällsjö Alpina i december 2019, så hanterar kultur- och fritidsavdel-
ningen deras ansökan om driftsbidrag redan nu i januari. De söker bidrag för driften av sin 
slalombacke. Detta är en slalombacke som är 980 meter med 2 nedfarter och har snöka-
noner för en tidig säsong. Anläggningen drivs helt ideellt och detta har blivit ett problem 
för dem.  Eftersom man är en för liten förening för att ha personal anställda. Men det är 
för stora för att kunna driva anläggningen ideellt. Anläggningen står inför kostsamma in-
vesteringar på grund av behov av en ny belysning samt en ny liftmotor. 

2019 erhöll de ett bidrag på 80 000: -. Även om kultur- och fritidsavdelningen har något 
sämre budget läge i år, och med anledning av att barn konvention nu är lag och att dessa 
bidrag framförallt gynnar barn och unga, är förslaget att de även i år erhåller ett bidrag 
med 80 000: -.  

Förslag till beslut och motivering 
Att Fjällsjö Alpina erhåller 80 000: - i anläggningsbidrag för Landsombergets utförsåknings-
anläggning. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 16/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut. 
Fjällsjö Alpina erhåller 80 000: - i anläggningsbidrag för Landsombergets utförsåkningsan-
läggning. 

Håkan Espmark yrkar på en redovisning av Landsombergets verksamhetsplan till nämnd-
sammanträde den 2 april, där Kultur- och fritidschefen redovisar Landsombergets långsik-
tiga idé av hur de kan fortsätta driva sin verksamhet. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut.
Fjällsjö Alpina erhåller 80 000: - i anläggningsbidrag för Landsombergets utförsåkningsan-
läggning. 

2. En redovisning av Landsombergets verksamhetsplan görs till nämndsam-
manträde den 2 april, där Kultur- och fritidschefen redovisar Landsombergets 
långsiktiga idé av hur de kan fortsätta driva sin verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschefen 



Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

13 februari 2020

Justering (signatur) 18 

Diarienummer: 2020.05, diarieplan: 869 

§ 17 Drifts- och verksamhetsbidrag till Galleri Katten.
Strömsunds Konst forum ansöker om ett drift- och verksamhetsbidrag till Galleri Katten 
för verksamhetsåret 2020. År 2019 erhåll Galleri Katten ett bidrag på 55 000 kronor i drift- 
och verksamhetsbidrag. Samt hyra av Kulturskolan på 25 000 kronor, totalt 80 000 kronor. 
2020 ansöker man om ett totalt bidrag på 85 000 kronor. 

Förslag till beslut och motivering 
Utifrån att vi har ett betydligt tuffare ekonomiskt läge i kommunen. Samt att vår avdel-
ning också har fått en besparing. Så föreslår vi att bidraget till Galleri Katten inte kan bevil-
jas med 85 000 kronor.  

Förslag till beslut: 

Galleri Katten erhåller ett driftsbidrag och verksamhetsbidrag på 55 000 kronor för 2020. 
Samt hyra för kulturskolans verksamhet vårtermin 2020 15 000 kronor. Totalt 70 000 kro-
nor. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 17/2020. 

Yrkande 
* Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner bifall till detta. 

Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut. 
Galleri Katten erhåller ett driftsbidrag och verksamhetsbidrag på 55 000 kronor för 2020.  
Samt hyra för kulturskolans verksamhet vårtermin 2020 15 000 kronor. Totalt 70 000 kro-
nor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut. 
Galleri Katten erhåller ett driftsbidrag och verksamhetsbidrag på 55 000 kronor 
för 2020. Samt hyra för kulturskolans verksamhet vårtermin 2020 15 000 kronor. 
Totalt 70 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
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Justering (signatur) 19 

§ 18 Delgivningar 
 

• Kommunstyrelsens beslut § 244/2019 Ekonomisk process och uppsiktsplikt 2020. 
• Kommunstyrelsens beslut § 7/2020 Kommunstyrelsens delegationsordning. 
• Arbetsutskottets protokoll §§ 1-17. 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
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Justering (signatur) 20 

§ 19 Delegationsbeslut 
Kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangemang. 

(nr 1-4 2020) 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner delegationsbeslut nr 1-4 2020. 
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