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§ 2  Dnr 2019.09   600 

 
Information om verksamheter inom barn-, kultur- och            
utbildningsnämndens ansvarsområde  

Den 17 januari informerar ansvariga tjänstemän om följande frågor/ verk-
samheter som tillhör barn-, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsom-
råde:  

• Övergripande kommunal ledning och roller m.m.  
• Kultur- och fritidsavdelningens verksamhet (bilaga 1) 
• Bibliotekets verksamhet  
• Förskolans verksamhet (bilaga 2) 
• Ekonomi - budget m.m. (bilaga 3) 
• Förvaltningschefens information (bilaga 3) 
• Information av elevhälsan  

   
____  
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Kultur- och 
Fritidsavdelningen 
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Lars-Eric Bergman 
• 58 år, bor på Andersnäset, Hotings solkust
• Gift i 32 år med samma fru.
• Två vuxna barn (32 och 29 år)
• Två barnbarn
• Två hundar, en Mops och en Cockerspaniel
• Musiklärare
• Musikskolechef 1989-1993
• Hotell, restaurang, bageriägare
• Politiker, bl.a. ordförande BKU, ledamot SKL;s

Utbildningsberedning
• Kulturskolechef 2013
• Kultur- och Fritidschef 2014

Bilaga 1 Bku § 2
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Kultur- och Fritidsavdelningen 
• Fristående avdelning med egen budget.

• Antalet anställda c:a 35 inkl timanställda.

• Omsättning 18 miljoner (2 % av kommunala
budgeten)

• 5 Bibliotek, Kulturskola, Idrottsanläggningar,
Fritidsgårdar, Allaktivitetshuset SAGA,
Bidragshantering, Allmän kultur, Skapande skola,
Nationaldagen, Kulturvecka, lokalbokningar,
stipendium, konstinköp m.m.

Bilaga 1 Bku§ 2
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Kultur- och Fritidsavdelningen 
fördelning personal 

• Kulturskolan 10 personal (inkl verksamhetsledare 40%)

• Bibliotek 10 personal (inkl chef 50%)

• Vaktmästare 3 personal

• Allaktivitetshuset 3 personal (inkl föreståndare 75%)

• Administration 3 personal, Kultursamordnare,
Ungdomskonsulent, Kultur- och Fritidschef.

• Övriga timanställda, badvärdar och städ.

Bilaga 1 Bku § 2



ARBETSMATERIAL 
  Barn- och utbildningsförvaltningen  0670-161 00 

          

Kultur- och Fritidschef. 
Avd chef, Personalansvarig, Budgetansvar, Kulturskolan, Föreningsbidrag, Lokalbokningar, Drift av 
anläggningar, m.m. 
Lars-Eric Bergman 
0670-162 95 
lars-eric.bergman@stromsund.se 

Kultursamordnare 
Kulturbidrag, Nationaldagsfirande, Kulturvecka, Allmän kultur, skapande skola/förskola m.m. 
Kerstin Pettersson 
0670-162 62 
kerstin.pettersson@stromsund.se 

Ungdomskonsulent 
Ungdomsfrågor, Fritidsgårdsverksamhet, Simhallar (badvärdar), lokalbokningar, m.m. 
Magdalena Sannemo 
0670-164 06 
magdalena.sannemo@stromsund.se 

Bibliotekschef 
Chef för Biblioteket i Strömsund och 4 filialer i Hoting, Backe, Gäddede, Hammerdal samt bokbil 
Britt-Inger Roos 
0670-162 67 
britt-inger.roos@stromsund.se 

Verksamhetsledare Kulturskolan 
Ansvarig för all verksamhet i Kulturskolan i hela kommunen. 
Sven-Gösta Näslund 
070-510 80 53 
sven-gosta.naslund@stromsund.se 

Bilaga 1 Bku § 2
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Kultur- och Fritidsavdelningen 
Fördelning Budget 2019 

• Administration 2 323 000 kronor 
• Allmän kulturell verksamhet    352 000 kronor 
• Stöd Studieförbund    600 000 kronor 
• Bibliotek 5 575 000 kronor 
• Kulturskola 5 165 000 kronor 
• Allmän fritidsverksamhet 1 890 000 kronor 
• Frilufts och idrottsanl. 1 511 000 kronor 
• Fritidsgårdar    923 000 kronor 

• Totalt           18 339 000 kronor 

Bilaga 1 Bku § 2



www.stromsund.se www.stromsund.se www.stromsund.se 
ARBETSMATERIAL 

  Barn- och utbildningsförvaltningen  0670-161 00 
               

Fotbollsplaner 

På nedanstående orter finns gräsfotbollsplaner för seriespel dessutom finns det småplaner för 
spontanspel på flera ställen och i de mindre byarna. 

Backe Stenhammarn 

Gäddede  Frostvallen  

Hammerdal Svartviken  

Hoting Hotingborg 

Kyrktåsjö  Tåvallen (Konstgräs) 

Rossön  Rossöns IP  

Strömsund  Strömsvallen 

Golfbanor 

Det finns två  9 håls golfbanor i kommunen 

Rossön Rossöns GK 

Strömsund Strömsunds GK 

Anläggningar Bilaga 1 Bku § 2
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ARBETSMATERIAL 

  Barn- och utbildningsförvaltningen  0670-161 00 
               

Is-, sport-, rid- och skyttehallar, motoranläggningar 

Backe Hoting  

Fjällsjöhallen (sporthall) Björnhallen (ishall) 

Hammerdal  Strömsund   

Utrikeshallen (sporthall) Hjalmar hallen (sporthall) 

Cykelcrossbana Engconhallen (sporthall) 

Skateboardramp Strömerhallen (skyttehall) 

Folkracebana Strömsunds ridhus.  

Dunderhallen (Ishall)  

Isracingbana 

Motorcrossbana 

   

Bilaga 1 Bku § 2
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ARBETSMATERIAL 

  Barn- och utbildningsförvaltningen  0670-161 00 
               

Skidspår och motionsspår 

Backe 2 Fyråbadet (Hammerdal)  4 

Fyrås 1 Gåxsjö  1 

Gäddede   2 Hoting 5 

Jormvattnet 1 Norråker 2 

Rossön 3 

Strömsund  Näsviken 1 

Strömsund  Rotnäset 2 

Strömsund Skidstugan 5 

Tåsjö Östra by 1 

Slalombackar 

Landsomberget, Backe    890 m, 1200 m 

Vikberget, Fyrås     300 m   

Stora Blåsjön  3 500 m 

Strömsund      300 m 

Bilaga 1 Bku § 2
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ARBETSMATERIAL 

  Barn- och utbildningsförvaltningen  0670-161 00 
               

Tennisbanor 

Backe 1 st Grus 

Strömsund  2 st Grus 

Yxskaftkälen 1 st Asfalt 

Sikås 1 st Grus 

Simhallar och Bad 

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede dessa är normalt öppna under 
skolterminerna höst och vår. 

På campingarna i Strömsund och Gäddede finns friluftsbad som öppnar i början av juni. 

Dessutom finns det utomhusbadplatser i flera orter och byar som sköts och förvaltas av olika föreningar. 

4 Stycken Spontan idrottsplatser 

C:a 380 föreningar och organisationer är registrerade i vårt register 

Bilaga 1 Bku § 2



www.stromsund.se www.stromsund.se www.stromsund.se 

Allmän information om 

 förskoleverksamheten i Strömsund 

BKU-nämnden den 17 januari 

Hans Olof Carlsson 

Bilag 2 Bku § 2
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All förskole verksamhet styrs av skollag och förskolans 
läroplan (Lpfö 18). 

Fyra förskolechefsområden: 
• Backe-Hoting
• Frostviken
• Hammerdal
• Strömsund

17 kommunala förskolor 

2 enskilda förskolor (Torsäng och Regnbågen). Där har 
kommunen ett tillsynsansvar. 

Ca 500 barn går i förskolan. 

Bilag 2 Bku § 2
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Hur vi arbetar med förskolornas utveckling på 
förvaltningsnivå: 
Utvecklingsgruppen mot förskola (alla förskolechefer och 
ca 15 förskollärare varav två specialpedagoger deltar). 

Nuvarande fokus: UNDERVISNING i förskolan. 

Utmaning: Att rekrytera förskollärare. 

8 kommunanställda läser till förskollärare med 
studiebidrag från kommunen. 

9 stycken förskolepersonal läser till barnskötare. 

 

Bilag 2 Bku § 2
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Kommunens förskolor 
Dunderklumpen 
Jätten Jorm 

Riddaren 
Killevippen 
Barnlyan 
Solgården 
Rödluvan 

Regnbågen 
Torsäng 

Rotnäset 
Blomslingan 
Bredgård 
Lindbergsbacken 
Myran 
Västringen 

Fyrås 
Greveholm 
Mobacken 
Åshagen 

Öppen förskoleverksamhet:  
Familjecentralen och Jamtli öppna förskola i Ström. 

Bilag 2 Bku § 2
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Reviderad Lpfö 18 

Ökat fokus på lärande, barns identitet, 
jämställdhet, hållbar utveckling, nationella 
minoriteter, teckenspråk och digitalisering 

Undervisning i förskolan 
• Innebär inte en skolifiering!
• Handlar om att utmana, stimulera, ställa frågor och

följdfrågor, utgå från barnens intressen.
• Höja nivån på barnens kunnande inom det specifika

läroplansmålet

Bilag 2 Bku § 2
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Proximala utvecklingszonen (att kunna utmana varje 
barn). 

Exempel på läroplansmål: 

”förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för 
egna uppfattningar” 

”Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 
och hur de används för att förmedla budskap” 

”förmåga att upptäcka och utforska teknik i 
vardagen” 

Bilag 2 Bku § 2
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Information nya BKU nämnden 
190117 

Välkomna! 

Bilaga 3 Bku § 2
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http://lartho.wordpress.com 

Bilaga 3 Bku § 2
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BKU nämnden 

• Ansvarig för att skolan följer de statliga
styrdokumenten i Skollag, läroplaner och kursplaner

• Kallas huvudmannen och regleras i Skollagen
• Ansvarig för Kultur och fritid

Bilaga 3 Bku § 2
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BKU-förvaltningen 

• Lars Thorin  Chef Barn, kultur och utbildning
• Hans Olof Carlsson  Kvalitetsutvecklare skola/förskola
• Gudrun Andreasson  Kvalitetsutvecklare

skola/fritidshem
• Susanne Grönlund  Administratör, konstansvarig
• Tomas Edström  Samordnare fastigheter mm (1 feb )
• Lars-Erik Bergman  Kultur och fritidschef
• Kerstin Petterson Schaletzky  Kultursamordnare
• Magdalena Sannemo  Ungdomskonsulent/fritidsfrågor
• Britt-Inger Roos   Bibliotekschef

Bilaga 3 Bku § 2
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Förvaltningens uppdrag 

• Att förse politiken med goda beslutsunderlag
• Stödorganisation till rektorer och förskolechefer
• Övergripande förvaltningsarbete

- risk och sårbarhetsanalys
- klimatarbete
- folhälsoråd
- samverkan med samebyar

• Lovaktiviteter
• Skapande skola/Skapande förskola
• Och mycket mycket mer……

Bilaga 3 Bku § 2
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Rektorer Strömsunds kommun 

• Susanne Sjödin  Fjällsjöskolan Backe  F-9
• Victoria Tjernlund  Kyrktåsjö skola F-6-6 och Hotings

centralskola F-9
• Anna Strömstedt  Vattudalsskolan 7-9 Strömsund
• Fredrik Jonsson Hedenvindsskolan F-6 Strömsund
• Ulrika Hammar  Bredgårdsskolan F-6 Strömsund
• Karin Hagerud Stake  Frostvikenskolan F-9 Gäddede och

Jormskolan F-3 Jormvattnet
• Anna Albertsson Grevåkerskolan F-9 Hammerdal

Bilaga 3 Bku § 2



www.stromsund.se www.stromsund.se www.stromsund.se 

Förskolechefer Strömsunds kommun 

• Jan-Erik Sandström  Gäddede + Jormvattnet
• Ewa Ottosson Hammerdal + Fyrås
• Linda Saarinen  Strömsunds tätort
• Maria Sandberg Strömsunds tätort

TF Sara Isaksson
• Ann-Kristin Lindkvist  Hoting + Backe+ Kyrktåsjö

Bilaga 3 Bku § 2



www.stromsund.se www.stromsund.se www.stromsund.se 

Huvudmannens uppdrag  Det statliga uppdraget 

Skolchefen 
verkställer beslut 

Förvaltning 
Skolchefen 

Rektor ansvarar 

Rektor 

Förser politiker med beslutsunderlag och 
verkställer beslut på huvudmannanivå 

Vissa huvudmannabeslut delegeras till 
skolchef 

Verkställer 117 punkter i  
Skollagens och läroplanens 
mål 

Ansvarig 

Vissa huvudmannabeslut 
delegeras till rektor 

Medarbetare 

Medarbetare 

Läroplanens mål 

Följa kommunala policydokument 

Områdeschef 
Verksamhetschef 

Bilaga 3 Bku § 2
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Vem styr egentligen? 

Huvudmannens uppdrag Statliga uppdraget 

Skolinspektionen Skolverket 
Lärarlyft 

NTA 

Läslyft 
Matematiklyft 

APL 

IT i skolan 

Regelbunden tillsyn 

Kvalitetsgranskningar 

Kvalitetsarbete 

Skolbibliotek 

Bilaga 3 Bku § 2
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Kvalitetsarbetets olika nivåer 

• Uppföljning till politiken av nationella och kommunala mål
• Sammanställning och analys på kommunnivå som underlag för

resursfördelning och eventuella satsningar

Huvudmannanivå 
– förvaltning och

politiken 

• Uppföljning av elevernas kunskapsresultat i alla årskurser och
ämnen

• Följa upp övriga områden i läroplanen
• Analysera varför det blir som det blir när vi gör som vi gör
• Analysera de stödåtgärder som sätts in till eleverna
• Handlingsplan med förslag till åtgärder för att åtgärda bristerna

Skolnivå -
rektorsnivå 

• Utvärdera om eleverna når målen för arbetsområden
• Analysera hur eleverna svarar mot den undervisning som bedrivs
• Hur möter jag elever med behov av särskilt stöd, vilka resultat

når jag?
• Utvärdera undervisningens kvalitet tillsammans med kollegor i

arbetslaget

Klassnivå - 
pedagognivå 

Bilaga 3 Bku § 2



www.stromsund.se www.stromsund.se www.stromsund.se Lars Thorin 

Schematisk bild av 
rektors/förskolechefens uppdrag 

•Alla mål i läroplaner och kursplaner

•Uppföljning och utvärdering

•Systematiskt kvalitetsarbete

•Utveckla lärande och undervisning

•Är svårt och tar lång tid

•Är utmanande för personalen

•Kräver mod av rektor/förskolechef

•Organisation

•Personalansvar

•Arbetsmiljöansvar

•Ekonomiansvar

•Marknadsföring

•Är oftast det viktiga rent juridiskt

•Är ofta av administrativ karaktär

Huvudmannens uppdrag Förväntningar 

•Problemlösare till personalen

•Administrativ förvaltare

•Vara alla föräldrar till lags

•Får ofta positiv feed-back från
medarbetarna om man gör detta 

 

”Det osynliga 
kontraktet” 
•Rektor förvaltar det administrativa och
lägger sig inte i undervisningen 

•Lärare sköter undervisningen och lägger sig
inte i det administrativa arbetet 

Statliga uppdraget 

Bilaga 3 Bku § 2
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Vem styr vad? 

• Huvudmannen
- Resurser
- Lokaler
- Organisation t ex
  förvaltning och  
  ledningsorganisation 

• Rektor/Förskolechef
- Inre organisation
- Särskilt stöd
- Leda och samordna
det pedagogiska arbetet
- Se till så att
verksamheten utvecklas
- Beslutsfattande enligt
skollagen

Bilaga 3 Bku § 2
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Diskutera 

• Förvaltningschefen kommer till ledningsgruppen och
berättar att nämnden och förvaltningschefen har bestämt
att de skriftliga omdömena i kommunen ska vara
formulerade i en tregradig skala för att det ska lika ut i
hela kommunen.

Några rektorer tycker det är bra att det blir lika i hela 
kommunen medan några protesterar för att de inte vill ha 
betygsliknande omdömen utan istället mer formativa 

• Är detta en fråga som kan bestämmas på den nivån?
• Bikupa 5 min

Bilaga 3 Bku § 2
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Rektor/Förskolechef 

Leda lärprocesser om undervisning och lärande 

Formativ 
bedömning 

Aktiviteter i 
klassrummet 

Tydliga 
planeringar 

Pedagogisk 
dokumentation 

Förstå kunskapskrav Höga förväntningar 

ANT 

Förenkla 

Kyrkan 
Räddningstjänst 

Scenkonstbolaget 

KRIS 

God undervisning 

1-1 lösningar 
Dok/diarieföring 

Bilaga 3 Bku § 2
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Ekonomi för BKU 

• Underskott på 3,5 miljoner för 2018
• Allt underskott ligger på Barn och utbildning
• Kultur och fritid går jämnt upp

Bilaga 3 Bku § 2
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Minskning av verksamhet 2019 
• Myrans fsk  1.300.000  1 juli 2019 
• Dagbarnvårdare  500.000  1 juli 2019 
• Solgårdens fsk  1.000.000  1 juli 2019 

• Tar bort 7 elevassistenter   -3.500.000
( 2 Vattudal,  1 Bredgård, Frostviken, Hoting och Backe)

• Ersätts med lärarassistenter som vi får statsbidrag för
• Statsbidrag  +3.500.000 
• Minskning av Nattis    -900.000  
• Minskning på skolområdena  ca 4 miljoner

Bilaga 3 Bku § 2
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Ytterligare besparingar för att komma i ram 

• Nämndssekreterare  50%  250.000 
• Minska timvikarier förskolan  (svårt!)  650.000 
• Minska nämndens anslag  100.000 

Bilaga 3 Bku § 2
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Utmaningar framöver 

• Stora kostnadsökningar för fastigheterna väntar
Särskilt i Backe

• Ska vi fortsätta betala för hus och minska på
verksamhet?

• Underskott för hela kommunen om -27 miljoner för
hela kommunkoncernen 2018 som måste hämtas
igen

Bilaga 3 Bku § 2
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Resultat Strömsunds kommun 

• Satsas mycket pengar på skolan men vi når inte så höga
resultat

• Eleverna trivs men lär sig inte tillräckligt
• Många rektorsbyten vilken leder till oro och svårigheter att

lyckas med skolutvecklingen
• Många saker på gång i Samverkan för bästa skola
• Många statsbidrag som söks
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Jämförande statistik grundskolan (2017) 

• Strömsund
• 127.400:-
• 21.400
• 67.400
• 8.100
• 5.300
• 2.960
• 22.100

• Glesbygdskommun
• 115.700      Totalt

• 17.100 Lokaler 

• 63.700 Undervisning 

• 7.100 Mat 

• 4.600 Lärverktyg 

• 3.410 Elevhälsa 

• 16.900 Övrigt 
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Jämförande statistik grundskolan (2018) 

• Behörighet till gymnasieskolan Strömsund  75,3% 
• Behörighet till gymnasieskolan glesbygdskommun      76,5%
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Övriga jämförelser  (2016) 

• Fritidshem  Strömsund   71.000 
• Fritidshem glesbygdskommuner  41.900 

• Förskoleklass Strömsund   67.800 
• Förskoleklass glesbygdskommuner  57.800 

• Förskola Strömsund   167.600 
• Förskola glesbygdskommuner   145.300 
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Måluppfyllelse grundskolan 
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Kommunal huvudmans målhierarki 

• Vision fullmäktigenivå: Kommunen ska vara i
världsklass

• Övergripande mål: Alla barn ska ges möjlighet att
växa och utvecklas

• Årsmål: Andelen elever som når målen i samtliga
ämnen ska öka från 77 procent till 79 procent
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Utmaningar framöver 

• Kompetensförsörjning
• Digitalisering
• Skolstrukturen
• Utveckla undervisningens kvalitet i förskola,

förskoleklass, fritidshem och grundskola
• Utveckla chefernas pedagogiska ledarskap
• Utveckla kvalitén på vårt elevhälsoarbete
• Ekonomin
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Kontaktuppgifter 

• Lars Thorin  Chef Barn, kultur och utbildning
• 0670-16296
• 072-5029550
• lars.thorin@stromsund.se
• linkedin.com/in/lars-thorin-3b57b285
• http://lartho.wordpress.com
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 4  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 3  Dnr 2019.10   600 

Val av ledamöter/ersättare i barn-, kultur- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 
1 Som ledamöter utses  

 
1 Lena Johansson (s)  
2 Ragnar Lif (c)  
3 Petra Monwell (s)  
4 Roger Sannemo (s)  
5 Marie Åhlstedt (m)  

 
2 Som ersättare utses  

 
1 Elisabeth Hägglund (s),  
2 Eira Roos (c)  
3 Kristina Blomberg (s),  
4 Lars-Åke Knutsson(s)  
5 Håkan Espmark (m)  

 
Som ordförande föreslås Lena Johansson (s) och som vice ordförande före-
slås Ragnar Lif (c).  
   
____  
 
Beslutsexpediering  
 
De valda  
Löner  
Kansli 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 5  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 4  Dnr 2019.11  600 
 

Val av representanter/ersättare till BuZ  
 
BuZ utgör länets samrådsgrupp i barn och utbildningsfrågor inom skola 
och barnomsorg, med representanter både från tjänstemannasidan och po-
litikersidan från länets kommuner.  
 
I samband med ny mandatperiod 2019 – 2022 föreslås som politisk repre-
sentant i BuZ Lena Johansson (s) som ordinarie och Ragnar Lif (c) som er-
sättare 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
Som representanter till BuZ utses:  

 
Lena Johansson (s) till ordinarie och Ragnar Lif (c) till ersättare. 

 
_____  

 
Beslutsexpediering  

 
De valda  
BuZ  
Löner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 6  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 5 Dnr 2019.12 600  

Val av representanter till KulturZ  
 
KulturZ utgör länets samrådsgrupp för kulturfrågor med representanter 
från länets kommuner.  
 
I samband med ny mandatperiod 2015 – 2018 ställs förfrågan till länets 
samtliga kommuner om fortsatt representation i KulturZ.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
Som representanter till KulturZ utses: 

 
Lena Johansson (s) till ordinarie och Ragnar Lif (c) till ersättare. 

 
_____  

 
Beslutsexpediering  

 
De valda  
KulturZ  
Löner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 7  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 6 Dnr 2019.13 600  

Redovisningar synpunkter och klagomål  

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
181206 § 119 har det inkommit tre ärenden enligt synpunkts- och kla-
gomålshantering och inga ärenden enligt rutin mot kränkande behandling 
(Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §). Förvaltningen informerar om dessa ären-
den. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta.  
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut   
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 
____  
 
Beslutsexpediering  
 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
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Justering (Sign) 
 

§ 7 Dnr 2019.14  600  

Ändring av sammanträdesdag 
 
Ordförande föreslår att nämndsammanträdet den 23 maj 2019 utgår och 
flyttas till den 27 maj 2019.  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 maj 2019 ut-
går och flyttas till den 27 maj 2019.  

 
____  

 
Beslutsexpediering  

 
Samtliga ledamöter  
Kansli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 9  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 8 Dnr 2019.15  600  

Ändring av datum för arbetsutskottets träff med rektorer och 
förskolechefer 
 
Ordförande föreslår att arbetsutskottets dialogssammanträdet med rekto-
rer och förskolechefer den 13-14 mars 2019 utgår och flyttas till den 12-13 
mars 2019. Den 14 har rektorerna träff med Skolveket. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
Arbetsutskottets dialogsammanträde med rektorer och förskolechefer den 
13-14 mars 2019 utgår och flyttas till den 12-13 mars 2019.  

 
____  

 
Beslutsexpediering  

 
Samtliga ledamöter  
Kansli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 10  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 9 Dnr 2019.16 600 

Utbildningsdag för alla ledamöter och ersättare 

Ordförande föreslår att det inom ramen för Samverkan för bästa skola ge-
nomförs en utbildningsdag för alla ledamöter och ersättare i barn-, kultur 
och utbildningsnämnden den 17 april 2019. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
Inom ramen för Samverkan för bästa skola genomförs en utbildningsdag 
för alla ledamöter och ersättare i barn-, kultur och utbildningsnämnden 
den 17 april 2019. 

 
____  

 
Beslutsexpediering  

 
Samtliga ledamöter  
Kansli  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-01-17 
 
 

 11  

     
     

 

Justering (Sign) 
 

§ 10 

Delgivningar  

1.  Avregistrering av Ströms skolors samstiftelse. Dnr 2019.001.629. 
 

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

 
____   
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