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Sammanträdesprotokoll barn-, kultur- och utbildningsnämnden 23 april 
2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 12.30 

Beslutande 
Lena Johansson (S), ordförande 
Ragnar Lif (C) 
Anette Johansson (S) (via länk) 
Bertil Forsmark (S) (via länk) 
Lars-Åke Knutsson (S) (via länk) 
Kristina Blomberg (S) (via länk) 
Roger Sannemo (S) (via länk) 
Eira Roos (C) (via länk) 
Hassan Albitar (C) (via länk) 
Marie Åhlstedt (M) (via länk) 
Håkan Espmark (M) (via länk) 
Hans Elmbjer (SD) (via länk) 
Susanne Zakariasson (S), tjänstgörande ersättare (via länk) 
 
Övriga närvarande 
Se nästa sida. 

Justerare 
Ragnar Lif utses att justera protokollet, paragraf 20 - 45. Justeringen sker på kom-
munkontoret i Strömsund tisdagen den 28 april 2020.  

Underskrifter 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

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

Ragnar Lif, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och barn-, kultur- och utbildningsnämnden publicerar det på kommunens 
webbplats under perioden tisdag 28 april 2020 till tisdag 19 maj 2020. Protokollet förvaras på Barn- 
och utbildningsavdelningen i Strömsund. 

 



     

 

Övriga närvarande 
Lars Thorin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, information och 
ärendegenomgång. (via länk) 
Hans Olof Carlsson, kvalitets utvecklare och biträdande förvaltningschef barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen, ärendegenomgång och sammanträde. 
Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef, information och ärendegenomgång. (via länk) 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare, ärendegenomgång. (via länk) 
Simone Bruning, sekreterare, sammanträde (via länk) 
Birgit Weisel (S), ej tjänstgörande ersättare, (via länk) 
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§ 20 Information  
1. Ärendegenomgång. 
2. Ordförande Lena Johansson informerar om:  
a) Genomfört skolbesök på Frostviksskolan den 18 februari. Besöket gjordes 

tillsammans med nämndsledamot Elisabeth Hägglund. 
b) Deltagandet vid Kultur Z den 21 februari. 
c) Deltagandet vid uppsiktsplikt hos kommunstyrelsen den 25 februari. 
d) Ordförande och vice ordförande Ragnar Lif deltog vi RUN-riksdagen den 

27 februari. 
e) Deltagandet vi RUN (Regionalt Utvecklings Nätverk) den 28 februari. 
f) Arbetsutskottets rektorsdialoger den 11-12 mars. 
g) Budgetdialog med Kommunstyrelsen arbetsutskott (budgetberedning) 

den 8 april. 
h) Sammanträde med BUZ den 20 april. 

 
3. Förvaltningschef Lars Thorin informerar om: 
a) Rutiner inom förskola och skola samt information till vårdnadshavare 

kring covid-19. 
b) Frånvaro av personal, barn och elever. Största frånvaron har varit bland 

barnen i förskolan.  
c) Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens kostnadsökningar och 

kostnadsminskningar 2021 (bilaga). 
 
4. Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman informerar muntlig om: 
a) Bokbilen med bokpåsar, vaktmästaren och kulturskolan fungerar som     
                 vanligt. 
b) Alla biblioteken i kommunen är fortfarande stängda. 
c) Kultur- och fritidsavdelningens kostnadsökningar och kostnads-

minskningar 2021.  
 
4. Kultursamordnare Kerstin Pettersson informerar om: 

aktivitetsdagen Make Your Day den 22 augusti på Hembygds-
gården. Föreningar och organisationer i kommunen bjuds in för 
att delta och informera om sin verksamhet. 
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• Välkomna!

Budgetdialog BKU KS 200408

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

Bokslut 2019 Barn och utbildning

• Underskott -3,2 miljoner

• Grundskolan + 2,5 miljoner

• Förskolan – 6,5 miljoner

• Övrigt + 0,8 miljoner

• Lokalkostnader bland de högsta i landet/elev

• Minskat underskottet från en prognos på -8 miljoner till årets 
resultat på -3,2 miljoner
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Bokslut Kultur och fritid

• Totalt resultat 2019:  + 345.000

• Kulturskolan + 622.000

• Fritidsanläggningar -190.000

• Allmän fritidsverksamhet  -166.000

www.stromsund.sewww.stromsund.sewww.stromsund.se
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Kostnader elevhälsa
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Kostnadsjämförelse övrigt
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Frågor att fundera på

• Varför tillåts alla andra kostnader än undervisning och 
elevhälsa att öka år från år? 

• Varför måste inte stödfunktionerna minska sina kostnader? 
Där höjs prislappen till BKU och VSF. Istället för underskott 
hos TSF hamnar underskottet hos oss……

• Varför läggs det på 10% extra på hyrorna på våra externa 
byggnader ( +250.000:- bara på Rotnäset och Blomslingan )

• Ska det vara dyrare att hyra av oss själva än av externa?

• Ca 25% lokalvårdare kostar en rektor i förskolan 16.700:-
/månad (66.800:- på heltid)

• Vi får betala för 6 heltidstjänster för lokalvård i förskolan och 
bedömningen är att vi får städning för 4 tjänster.

• Arbetsmiljöåtgärder som rektorer felanmäler/beställer 
genomförs ej

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

Måluppfyllelse 

• Förbättras i långsamt takt

• Pojkarna utvecklats mest

• Därefter nyanländas lärande

• Flickorna har ganska konstant resultatkurva

• Vi presterar bättre än förväntat i SALSA mätningen

• Vi är inte nöjda, vårt mål ( I verksamhetsplanen) är att 
förbättra resultaten varje år fram till 2023

• SBS haft ett god inverkan på skolorna i kommunen
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Resultat enligt SALSA  ( 2016-2019 ) 

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

Andel som nått målen i alla ämnen (17 st)
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Lärarbehörighet, en mycket oroande trend…..

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

Kostnadsökningar Barn och utbildning 2021

• Löneökningar 3.100.000

• Nytt skolskjutsavtal 2.800.000 

• Ökade hyror 1.300.000

• Ökade kostnader kost                500.000 (minst)

• Uppskrivningar (städ, vservice)  500.000

• Ny förskolelokal Strömsund     1.000.000  (Investering)

• Lärarlönesatsning                     1.500.000

• Förstärkning förvaltning               500.000

• Familjecoach                                250.000

------------------------

11.450.000
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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)

• Familjecentralen 700.000
(Kräver politiskt beslut)

• Ta över lokalvård i förskolan 800.000
( Ej förenligt beslut enligt köp och sälj)             -----------------

5.000.000

• Vinst på hyrorna med 7 miljoner/år???
Hur kan det få gå till på det sättet?

• Exakt vad ingår i hyrorna?? Vilken personal
inom TSF finansieras via hyrorna?

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

Summering kostnader

• Besparingar 5.000.000

• Kostnadsökningar -11.450.000

• Netto - 6.450.000

• Vart ska besparingen tas utan att det krävs politiska beslut?



Bilaga 2020-04-24

9

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

Hur ska vi möta framtidens krav och behov?

• Hur ska vi skapa attraktionskraft i våra lärartjänster?

• Hur ska vi göra förskolläraryrket mer attraktivt?

• Hur ska Strömsunds kommun sticka ut i förhållande till andra 
kommuner?

• Vad ska vi marknadsföra i vår skolverksamhet som är unikt 
och som kan locka? Lön? Arbetsvillkor? Minskad 
arbetsbelastning? 

• Vill göra en lönesatsning för att behålla erfarna duktiga lärare 
som är ryggraden i vår verksamhet. Gäller legitimerade 
behöriga i förskola, fritidshem och grundskola.

• Fortsätta att utveckla resultaten i rätt riktning när vi minskar 
resurserna med ett antal miljoner varje år?

• Ska ambitionsnivån vara densamma inom alla områden?

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

Hur ska vi möta framtidens krav och behov?

• Vi behöver förskolelokal i Strömsund efter jul. Kan vi använda 
öppna förskolans lokaler? 

• Hur ska vi möta utmaningen med att fler förskolebarn 
återkommer från våra privat aktörer? Var ska vi placera dem?
Har redan 18-20 barn placerade på förskolorna i Strömsund
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Diarienummer 2020.87 diarieplan 041 

§ 21 Bokslutsprognos per 28 februari 2020 Barn-, kultur- och utbild-
ningsförvaltningen. 
Förvaltningschef Lars Thorin informerar om bokslutsprognosen per 28 februari för 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

Underlag till beslut 
Arbetsutskottet § 28 /2020 
Verksamhetsprognos. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott uppdrar nämnden förvalt-
ningschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott uppdrar nämnden förvalt-
ningschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ekonomi  
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Diarienummer 2020.88  diarieplan 041 

§ 22 Bokslutsprognos per 28 februari 2020 kultur- och fritidsavdel-
ningen. 
Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman informerar om bokslutsprognosen per 28 
februari för kultur- och fritidsavdelningen.  

Underlag till beslut 
Arbetsutskottet § 29 /2020 
Verksamhetsprognos. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott uppdrar nämnden kultur- och 
fritidschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Eftersom bokslutsprognosen visar på ett underskott uppdrar nämnden kultur- och 
fritidschefen att vidta de åtgärder som behövs för att komma inom tilldelad ram. 

Beslutet skickas till 
kultur- och fritidschef 
ekonomi   
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Diarienummer 2020.44  diarieplan 600 

§ 23 Skolbesök hösten 2020 
Skolbesök koncentreras till veck 41 - 42 2020 och redovisas vid nämndsamman-
träde den 29 oktober 2020. Ledamöterna tar själva kontakt med respektive skola 
och ansvarig rektor. Ledamöterna fördelas enligt följande: 

- Ragnar Lif och Roger Sannemo ska göra ett skolbesök till Bredgårdsskolan. 
- Eira Roos och Marie Åhlstedt ska göra ett skolbesök till Hedenvindskolan. 
- Bertil Forsmark och Hassan Albitar ska göra ett skolbesök till Centralskolan. 
- Lena Johansson och Annette Johansson ska göra ett skolbesök till  

Grevåkerskolan. 
- Lars-Åke Knutsson och Kristina Blomberg ska göra ett skolbesök till  

Frostviksskolan 
- Lena Johansson, Håkan Espmark och Hans Elmbjer ska göra ett skolbesök till 

Fjällsjöskolan. 
- Birgit Weisel och Elisabeth Hägglund ska göra ett skolbesök till  

Vattudalsskolan. 

Underlag till beslut 
Arbetsutskottet § 19 /2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 
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Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
- Ragnar Lif och Roger Sannemo ska göra ett skolbesök till Bredgårdsskolan. 
- Eira Roos och Marie Åhlstedt ska göra ett skolbesök till Hedenvindskolan. 
- Bertil Forsmark och Hassan Albitar ska göra ett skolbesök till Centralskolan. 
- Lena Johansson och Annette Johansson ska göra ett skolbesök till  

Grevåkerskolan. 
- Lars-Åke Knutsson och Kristina Blomberg ska göra ett skolbesök till  

Frostviksskolan 
- Lena Johansson, Håkan Espmark och Hans Elmbjer ska göra ett skolbesök till 

Fjällsjöskolan. 
- Birgit Weisel och Elisabeth Hägglund ska göra ett skolbesök till  

Vattudalsskolan. 
 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

23 april 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 9 

Diarienummer 2020.39  diarieplan 640 

§ 24 Ny avgiftsmodell förskola  
Strömsunds kommun har idag maxtaxa för förskoleplats i kommunen. Det innebär 
att alla betalar samma avgift oberoende av hur mycket man arbetar. Har man hel-
tidsplats så betalar alla 3% av sin taxerade inkomst utifrån den inkomst som man 
har men med en maxtaxa på 1478:- i månad för barn 1. 

Förvaltningen inför från och med den 15 mars Förskola på webben, vilket innebär 
att vårdnadshavare till förskolebarn kan sköta sina förskoleärenden via webben 
och sin smartphone. I samband med detta så vill vi också se över den modell för 
avgifter i förskolan som vi har idag.  

Anledning 
Den här förändringen görs för att vårdnadshavarna på ett tydligare sätt ska kunna 
påverka sin förskoleavgift. Som det ser ut idag så betalar alla maxtaxa oavsett hur 
mycket faktisk tid som man har sina barn på förskolan. Vi vill därför ändra så att 
man betalar för faktisk tid och inte för planerad heltid.  

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Lars Thorin. 
Arbetsutskottet § 20 /2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer förskolan  
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Diarienummer 2020.38   diarieplan 620   

§ 25 Beslut om verksamhetschef för elevhälsan 
Sedan 1 mars 2018 har förvaltningschef Lars Thorin varit chef för elevhälsans ar-
bete i Strömsunds kommun. Det beror på att förvaltningen inte har haft någon 
central elevhälsofunktion och ingen av de andra cheferna har haft en medicinsk 
utbildning bakgrund eller kunskap för uppdraget. Det är nu åtgärdat sedan augusti 
2019 då en ny elevhälsochef med den kunskap och utbildning som krävs för upp-
draget har blivits anställd.  

Förslag till beslut 
Besluta om att elevhälsochef Mariana Larsson blir ny verksamhetschef 
för den medicinska delen av elevhälsan i Strömsunds kommun. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Lars Thorin. 
Arbetsutskottet § 21 /2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar om att elevhälsochef Mariana Larsson blir ny verksamhetschef 
för den medicinska delen av elevhälsan i Strömsunds kommun. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
elevhälsochef   
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Diarienummer 2020.39  diarieplan 640 

§ 26 Patientsäkerhetsberättelse 2019  
Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en pati-
entsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

Underlag till beslut 
Arbetsutskottet § 22 /2020 
Tjänsteskrivelse av Elevhälsochef Mariana Larsson.  
Patientsäkerhetsberättelse. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av och godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2019. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
elevhälsochef   
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Diarienummer 2020.17  diarieplan 600 

§ 27 Sammanställning av förskole-enkät 2019  
I skollagen kap. 4 står det bland annat att: ”Varje huvudman inom skolväsendet 
ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen.”  

Det står också att: ”Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt 
kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas.” Huvudmannen ska bland annat följa upp och ut-
veckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt. Det innebär att huvudsyf-
tet är att nämnden ska få så bra underlag som möjligt vid beslutsfattandet och få 
veta barn och föräldrars uppfattning av verksamheten. Därför skickas årligen ut en 
enkät till föräldrar med barn i förskolan. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
beslutade den 22 mars 2016, § 26 att: ”Förvaltningen använder Skolinspektionens 
enkät både för förskolan och skolan.” 

Till ytterligare stöd för det systematiska kvalitetsarbetet arbetar Barn- och utbild-
ningsförvaltningen efter en internkontrollplan, som antogs våren 2012 (BKU-pro-
tokoll 2012-01-26 §15). Den reviderades sommaren 2014 (BKU-protokoll 2014-06-
02 §69) och vintern 2016 (BKU-protokoll 2016-12-13 §140). Dessutom sker sedan 
2010 ett utvecklingsarbete i kommunen med jämställdhetsintegrering av all kom-
munal verksamhet, vilket medför att all redovisning delas upp på pojkar och 
flickor.  

Till följd av dessa beslut redovisar Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen resulta-
tet av förskole-enkäten 2019.  

Underlag till beslut 
Arbetsutskottet § 23 /2020 
Sammanställning av förskole-enkät 2019. 
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Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 
följande tillägg och finner bifall till detta. 
En matris som kan gälla som en metodik att mäta kvalitet i förskola redovisas till 
nämndens arbetsutskott den 10 september 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Nämnden har tagit del av sammanställning av förskole-enkäten 2019. 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en matris som kan gälla 

som en metodik att mäta kvalitet i förskola, redovisas till nämndens 
arbetsutskott den 10 september 2020. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer förskolan   
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Justering (signatur) 14 

Diarienummer 2019.114  diarieplan 640 

§ 28 Uppföljning av elevärende. BKU §4/2020  
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef är föredragande 
kring utvecklingen av två elevärenden där nämnden vill ha en kontinuerlig uppföljning 
av vid varje sammanträde under hela vårterminen 2020 

Underlag till beslut 
BKU au § 30/2020 
BKU au § 24/2020 
BKU nämnd § 4/2020 
BKU au § 4/2020 
BKU nämnd § 113/2019 
BKU nämnd § 109/2019 
BKU au § 80/2019 
BKU nämnd § 58/2019 
BKU au § 35/2019 
BKU nämnd § 53/2019 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Nämnden har tagit del av informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ansvarig rektor   
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Diarienummer 2020.85  diarieplan 823 

§ 29 uppföljning av BKU § 16/2020, Delredovisning av Landsomber-
gets verksamhetsplan. 
Nämnden beslutade den 13 februari att en redovisning av Landsombergets verk-
samhetsplan görs till nämndsammanträde den 2 april, där Kultur- och fritidschefen 
redovisar Landsombergets långsiktiga idé av hur de kan fortsätta driva sin verk-
samhet. 
Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef är fördragande i ärendet. 

Underlag till beslut 
BKU au § 31/2020 
BKU nämnd § 16/2020 
Skrivelse ´´Landsomberget, Hela familjens slalombacke’’. 
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut att avsluta 
ärendet. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidschefens förslag till beslut att avsluta 
ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   



 

Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

23 april 2020 
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Diarienummer 2020.81  diarieplan 800 

§ 30 Ledarstipendium 2020. 
2020 års ledarstipendium har utannonserats. Barn-, kultur- och utbildningsnämn-
den har tagit del av nomineringarna. 

Underlag till beslut 
BKU au-§ 32/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att 2020 års Ledarstipendium tilldelas Patrick Jonsson och 
Marlene Blixt och finner bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
2020 års ledarstipendium på 4000 kronor vardera tilldelas 

Patrik Jonsson 
Patrik leder sedan ett antal år ungdomsverksamheten i Ulriksfors byförening. År 
efter år strävar han efter att förena alla barn i Ulriksfors i lekar och idrott. Patrik 
motiverar barnen att vara ute och leder dem med stort tålamod och engagemang. 

Marléne ”Malle” Blixt 
Marléne finns alltid med där saker händer och hon ser till att saker händer. Hon 
har ett starkt engagemang inom Hammerdals IF och är en drivande kraft bakom 
fritidsgården Höjdarn. ”Malle” är kreativ, positiv och ställer alltid upp. Hon har ett 
stort hjärta som ser varje individ och hon har ungdomarnas förtroende.  
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Diarienummer 2020.84  diarieplan 867 

§ 31 Kulturstipendium 2020. 
2020 års kulturstipendium har utannonserats. Barn-, kultur- och utbildningsnämn-
den har tagit del av nomineringarna. 

Underlag till beslut 
BKU au-§ 33/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att 2020 års kulturstipendium tilldelas Margareta Stjerna och 
Alf Redelöv. 

Håkan Espmark (M) yrkar att Margareta Stjerna själv ska få det. 

Ordförande ställer proposition och finnar bifall för arbetsutskottets förslag till no-
mineringar. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
2020 års kulturstipendium på 4000 kronor vardera tilldelas 

Margareta Stjerna 

Margareta är aktiv inom kulturområdet på många olika sätt och inspirerar genom 
att musicera, utöva yoga men kanske framförallt genom att skapa fantastiska tav-
lor. Flera av motiven på hennes tavlor är hämtade från Hammerdal och Frostviken, 
och sätter på så sätt Strömsunds kommun på kartan. ”Maggan” skapar bilder som 
sprider solsken och glädje. Hon har dessutom vågat öppna ateljé i Gåxsjö - långt 
ifrån traditionella "kundstråk", vilket ger hela bygden en nytändning vad gäller 
konst och hantverk. 

Alf ”Putte” Redelöv 

Alf har genom åren gjort en stor insats för Strömsund föreningsliv. Han har inspire-
rat både som skribent i Heimlöuta och som kompgitarrist i Spelmanslaget, folk-
danslaget och Mera Drag i Dur. Med musik och ord har han spritt glädje till 
Strömsundsborna och varit stor drivkraft och positiv inspirationskälla för sina med-
människor.  
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Diarienummer 2020.80  diarieplan 800 

§ 32 Hedenvindplaketten 2020. 

Förslag till mottagare av Hedenvindplaketten 2020 har inkommit till Barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden. Inkomna ansökningar och förslag behandlas. 

Underlag till beslut 
BKU au § 34/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom förslag till mottagare av Hedenvindplaketten 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
2020 års Hedenvindplakett tilldelas Ann-Marie Wikander.  

Motivering: 
Ann-Marie Wikander tar med sina böcker om Sigrid med oss till ett gränsland där 
livet hela tiden balanserar mellan olika bråddjup. Skrattet och gråten som är så 
nära varandra. Vardagen, med det hemtama inflätat i det outtalade och hemska, 
skildras med värme på en genuin dialekt där personerna verkligen hörs tala med 
varandra. 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Justering (signatur) 19 

Diarienummer 2020.73  diarieplan 805 

§ 33 Ansökan om arrangörsbidrag Alanäs Byförening. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet.  
Alanäs Byförening/Projekt Skansen Alanäs ansöker om 15.000 kronor i arrangörs-
bidrag för att genomföra två kulturdagar på Skansen/Kajen Alanäset 18-19 juli 
2020. 
 
Förslag till beslut  

Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 7.000 kr till 
Alanäs intresseförening eftersom arrangemanget breddar kulturutbudet i 
Strömsunds kommun och bidrar till ökad kunskap om bygdens historia.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
BKU au § 35/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom förslag till beslut att bevilja 7.000 kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom förslag till beslut att bevilja 7.000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.71  diarieplan 805 

§ 34 Ansökan om arrangörsbidrag Bygdens intresseförening. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Bygdens intresseförening ansöker om 20.000 kr i arrangörsbidrag för att genom-
föra ”Sommarmusik i Tåsjödalen”. 
 
Förslag till beslut  

Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 15.000 kr till 
Bygdens intresseförening. ”Sommarmusik i Tåsjödalen” är ett välbesökt och upp-
skattat bidrag till kulturlivet som breddar kulturutbudet i Strömsunds kommun.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
BKU au § 36/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta. 

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 15.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 15.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.72  diarieplan 805 

§ 35 Ansökan om arrangörsbidrag Kyrktåsjö kyrkokör. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Tåsjö kyrkokör ansöker om ett arrangörsbidrag för arrangemanget ”Musik vid Tå-
sjö stränder” sommaren 2020. 
 
Förslag till beslut  

Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 15.000 kr till 
Tåsjö kyrkokör att användas till ”Musik vid Tåsjöstränder”. Arrangemanget är ett 
välbesökt och uppskattat bidrag till kulturlivet och det breddar kulturutbudet i 
Strömsunds kommun.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
BKU au § 37/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 15.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 15.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.75  diarieplan 805 

§ 36 Ansökan om arrangörsbidrag Hammerdals Konstförening. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Hammerdals konstförening ansöker om 6.000 kr i arrangörsbidrag för verksam-
hetsåret 2020. 

Förslag till beslut  
Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 6.000 kr till 
Hammerdals konstförening för verksamheten 2020. Föreningens verksamhet utgör 
ett viktigt bidrag till kulturlivet i Strömsunds kommun. Särskilt deras engagemang 
att sprida konst till barn och unga är värt att uppmärksamma.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som besökt ut-
ställningarna. 

Underlag till beslut 
BKU au § 38/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 6.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 6.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef  
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Diarienummer 2020.74  diarieplan 805 

§ 37 Ansökan om arrangörsbidrag Riksteatern. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Riksteatern Strömsund ansöker om 64.000 kr i arrangörsbidrag för verksamhetså-
ret 2020. Riksteatern Strömsund kommer under året att arrangera en rad scen-
konstföreställningar i Strömsunds kommun och ansöker om ett samlat bidrag till 
denna verksamhet. De arrangerar även bussresor till föreställningar i Östersund 
och samverkar i andra kulturaktiviteter såväl kommunalt som regionalt. 

Förslag till beslut  
Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett arrangörsbidrag till 
Riksteatern Strömsund motsvarande 35.000 kr för året verksamhetsåret 2020. För-
eningen arrangerar scenkonst av hög kvalité och bidrar till att skapa ett varierat 
utbud av kulturaktiviteter i kommunen.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska senast 31 
november återkoppla till kultursamordnare hur många personer som besökt före-
ställningarna. 

Underlag till beslut 
BKU au § 39/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 35.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 35.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.76  diarieplan 805 

§ 38 Ansökan om arrangörsbidrag Hammerdals sångförening. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Hammerdals sångförening ansöker om 10.000 kr i arrangörsbidrag för konsertse-
rien ”Musik i sommarkväll” 2020.  

Förslag till beslut  
Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 10.000 kr till 
Hammerdals sångförening att användas till konsertserien ”Musik i sommarkväll”. 
Arrangemanget är ett välbesökt och uppskattat bidrag till kulturlivet och det bred-
dar kulturutbudet i Strömsunds kommun.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen.  

Underlag till beslut 
BKU au § 40/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’. 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 10.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 10.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.77  diarieplan 805 

§ 39 Ansökan om arrangörsbidrag Lövberga bygdegårdsförening. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet. 
Lövberga bygdegårdsförening ansöker om 6000 kr i arrangörsbidrag för flera kultu-
revenemang i Lövberga bygdegård under sensommar/höst. 

Förslag till beslut  
Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 6.000 kr till Lö-
veberga bygdegårdsförening att användas till kulturevenemang i Lövberga bygde-
gård. Föreningen bidrar till att bredda kulturutbudet kommunen och gör kulturen 
tillgänglig även i de mindre orterna. 

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
BKU au § 41/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’.  

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 6.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 6.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.78  diarieplan 805 

§ 40 Ansökan om arrangörsbidrag Hammerdals IF. 
Kerstin Pettersson, kultursamordnare är fördragande kring ärendet.  
Hammerdals idrottsförening ansöker om 11.000 kr i arrangörsbidrag för att enga-
gera ”Smultron och sång” under Joelmässan 14-16 augusti 2020. 

Förslag till beslut  
Barn- kultur- och utbildningsnämnden föreslås bevilja ett bidrag på 8.000 kr till 
Hammerdals IF att användas till ”Smultron och sångs” gage. Arrangemanget bidrar 
till utbudet av kulturaktiviteter för barn och unga i kommunen och är tillgängligt 
för alla eftersom man inte tar något inträde.  

Kommunens logotyp ska vara med i marknadsföringen. Föreningen ska efter ge-
nomförande återkoppla till kultursamordnare hur många personer som deltagit.   

Skulle evenemanget inte kunna genomföras på grund av Coronapandemin ska för-
eningen återbetala bidraget till kultur- och fritidsavdelningen. 

Underlag till beslut 
BKU au § 42/2020 
Tjänsteskrivelse ’’Ansökan om arrangörsbidrag’’.  

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och fin-
ner bifall till detta.  

Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 8.000 
kronor. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ställer sig bakom tjänstemannens upprättade förslag att bevilja 8.000 
kronor. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.83  diarieplan 820 

§ 41 Ansökningar anläggningsbidrag utom norm. 
Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman är fördragande kring ärendet ’’Ansök-
ningar anläggningsbidrag utom norm’’. 

Underlag till beslut 
BKU au § 43/2020 
Tjänsteskrivelse Ansökan anläggningsbidrag utom norm.  

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att bevilja ansökningar anläggningsbi-
drag utom norm enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Gymanläggningar Gäddede SK 3.000 sek. 
2. Gymanläggningar Rossöns IF. 3 000 sek. 
3. Blåsjöns slalomklubb, slalombacke 3 500 meter 70 000 sek. 
4. Norråkers IF Draghundsportanläggning 40 km 4 000 sek. 
5. Hammerdals IF BMX bana 3 000 sek. 
6. Norråkers IF Gymnastiksal 35 000 sek. 
7. Fyrås ungdomsförening slalombacke 300 meter 35 000 sek. 
8. Tåsjö Snöskoterklubb skotercrossbana 10 000 sek. 
9. Fyrås Ungdomsförening Boulebana 2 000 sek.  
10. Utegym Backe IF 2 000 sek. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef   
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Diarienummer 2020.16  diarieplan 600 

§ 42 Redovisningar synpunkter och klagomål och redovisning enligt 
rutin mot kränkande behandling. 
Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämndens den 13 
februari 2020 § 13 har 4 ärende inkommit enligt synpunkts- och klagomålshante-
ring och 4 ärende enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 
kap. 10 §).   

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande 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 

23 april 2020 
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§ 43 Delgivningar 
• Arbetsutskottets protokoll §§ 18-25.  
• Arbetsutskottets protokoll §§ 26-44. 
• Revisionsrapport – Protokollskrivning 
• Uppföljning kulturbidrag, Gåxsjö Kyrkokör. 
• Uppföljning av Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro 2019. 
• Ordförandebeslut. 

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

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

23 april 2020 
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§ 44 Delegationsbeslut. 
Kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangemang. 

(nr 5-8 2020)  

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner delegationsbeslut nr 5-8 2020.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

23 april 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 31 

§ 45 Övriga frågor. 
Initiativärende 1:  
Nämnden önskar att från förvaltningschefen få reda på hur Barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen nyttjar bemanningsenheten och till vilken kostnad.  
Nämnden bjuder in en representant från bemanningen till nästa nämndssamman-
träde. 

Initiativärende 2:  
Håkan Espmark yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en översyn av 
kriterierna till kulturstipendiet. Redovisning till arbetsutskottet i november 2020. 

Initiativärende 3. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att se över verksamheten vid slalombacken i 
Strömsund och dess kostnader. 

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Initiativärende 1:  
Nämnden önskar att från förvaltningschefen få reda på hur Barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen nyttjar bemanningsenheten och till vilken kostnad.  
Nämnden bjuder in en representant från bemanningen till nästa nämndssamman-
träde. 

Initiativärende 2:  
Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en översyn av kriterierna till kulturstipen-
diet. Redovisning till arbetsutskottet i november 2020. 

Initiativärende 3. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att se över verksamheten vid slalombacken i 
Strömsund och dess kostnader. 

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