
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 

 Barn-, kultur- och utbildnings-
 nämnden 

  2019-12-05  Blad 1 (3) 

Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl. 08.30–16.30 

Beslutande Lena Johansson (S), ordförande 
Ragnar Lif (C) 
Anette Johansson (S) 
Lars-Åke Knutsson (S) 
Kristina Blomberg (S) 
Roger Sannemo (S) 
Hassan Albitar (C) 
Eira Roos (C) 
Marie Åhlstedt (M) 
Håkan Espmark (M)  
Hans Elmbjer (SD) 
Anna Ling- Gustafsson (S) tjänstgörande ersättare 
Maud Fortuna (S) tjänstgörande ersättare 
Birgit Weisel (S) ej tjänstgörande ersättare 
Anders Andrée (M) ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera  Ragnar Lif 
Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-12-05 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 113 - 113 
Simone Bruning 

Ordförande ......................................................................... 

Lena Johansson 

Justerare ......................................................................... 

Ragnar Lif 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

Sammanträdesdatum 2019-12-05 

Datum då anslag 2019-12-13 Datum då anslag 2020-01-03 

sätts upp tas ned 

Förvaringsplats  Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
Simone Bruning 



Övriga närvarande  Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltnings-
chef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, information och 
ärendegenomgång  
 Simone Bruning, nämndsekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 

 Barn-, kultur- och utbildnings-
 nämnden 

  2019-12-05  Blad 1 (26) 

Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl. 08.30–15.00 

Beslutande Lena Johansson (S), ordförande 
Ragnar Lif (C) 
Anette Johansson (S) 
Lars-Åke Knutsson (S) 
Kristina Blomberg (S) 
Roger Sannemo (S) 
Hassan Albitar (C) 
Eira Roos (C) 
Marie Åhlstedt (M) 
Håkan Espmark (M)  
Hans Elmbjer (SD) 
Anna Ling- Gustafsson (S) tjänstgörande ersättare 
Maud Fortuna (S) tjänstgörande ersättare 
Birgit Weisel (S) ej tjänstgörande ersättare 
Anders Andrée (M) ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera  Ragnar Lif 
Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, kommunhuset 2019-12-12 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 114 - 135 
Simone Bruning 

Ordförande ......................................................................... 

Lena Johansson 

Justerare ......................................................................... 

Ragnar Lif 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

Sammanträdesdatum 2019-12-05 

Datum då anslag 2019-12-13 Datum då anslag 2020-01-03 

sätts upp tas ned 

Förvaringsplats  Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
Simone Bruning 



Övriga närvarande  Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltnings-
chef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, information och 
ärendegenomgång  
Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef ärendegenomgång §§2, 11, 
12, 13, 14, 19. 
Kerstin Pettersson Schaletzky, kultursamordnare ärendegenomgång 
§§2, 11, 12, 13, 14, 19. 
Magdalena Sannemo, ungdoms- och fritidskonsulent ärendegenom-
gång §§2, 11, 12, 13, 14, 19. 
Sven-Gösta Näslund, Verksamhetsledare kulturskolan §§2, 11, 12, 13, 
14, 19. 
 Simone Bruning, nämndsekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 2

Justering (Sign) 

§ 113 Dnr 2019.114 606 

Uppföljning av elevärende. Bku nämnd § 109/2019 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 25 april 2019 § 53 att 
arbetsutskottet får mandat att fatta beslut om föreläggande. Arbetsutskot-
tet beslutade den 9 maj 2019 § 35 om föreläggande i två elevärenden. Barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 27 maj 2019 § 58 om en 
uppföljning av ärendena till arbetsutskottet den 3 oktober.   

Barn-, kultur- utbildningsnämndens arbetsutskott har vid rektorsdialogen 
den 26 september 2019 fått en redovisning/uppföljning av ansvarig rektor 
(Bku au § 80/2019). 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 17 oktober 2019 § 
109 att nämnden följer upp ärendet vid terminens slut.  

Biträdande förvaltningschef är föredragande kring utvecklingen av dessa 
två elevärenden. 

Yrkande 

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

1. Nämnden beslutar om föreläggande med vite i dessa två elevären-
den.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justeras.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 
 
 

 3
  

     

     
 

Justering (Sign) 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Nämnden beslutar om föreläggande med vite i dessa två elevären-
den.  

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justeras. 
____ 
 
Beslutsexpediering 
 
Vård- och socialförvaltningen 
Vårdnadshavarna 
Ansvarig rektor 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 2

Justering (Sign) 

§ 114

Information 

1. Ärendegenomgång.

2. Ordförande Lena Johansson informerar om:
a) Den 26 till den 28 november deltog Barn-, kultur- och utbildnings-

nämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningens rektorer,
kvalitetsutvecklaren och förvaltningschefen avslutningskonferensen
Samverkan för bästa skola i Stockholm.

b) Ordförande kommer att delta Barnarenan i Östersund. Syfte med
Barnarena är att stärka regional samverkan och utveckling mellan
kommunerna och Region Jämtland Härjedalen med fokus på frågor
som rör barn och unga.

c) Vice ordförande Ragnar Lif (C) deltog i kultur Z i måndags 2 de-
cember då ordförande var förhindrad att åka.

3. Kultur- och Fritidschefen Lars-Eric Bergman informerar om avdel-
ningens verksamhet. bilaga
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Bokslutsprognos ärende § 116
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Sisu ärende §125



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

Ärende § 126

Anslag studieförbunden 2020

De studieförbund som har haft verksamhet i Strömsunds kommun har 
lämnat in sina slutredovisningar samt ansökan om nytt anslag för 
verksamhetsåret 2020. Nedan följer ett förslag till anslag som utarbetats i 
samråd med bildningsförbundet Mittnorrland. Anslaget fördelas med 
grundanslag 70%, unika deltagare 20% och förstärkningsanslag 10%. 
Disponibelt belopp 575.000 kr. 

 Arbetarnas bildningsförbund 212 523 Kronor 

 Bilda     3 789 Kronor 

 Studiefrämjandet   97 235 Kronor 

 Studieförbundet vuxenskolan 118 573 Kronor 

 Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund   31 565 Kronor 

 Medborgarskolan   26 499 Kronor 

 Sensus   62 679 Kronor 

 Ibn Rushd    20 995 Kronor 

 Kulturens Bildningsförbund      1 142 Kronor 

Summa  575 000 Kronor 

Folkuniversitetet har ej ansökt om anslag.
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Ärende §127 &§128
Redovisning internkontrollplan & inriktningsmål

• KoF Tillsyn av anläggningar, spår och strövområden

Vi har gjort stickprov av både egna anläggningar och anläggningar som sköts av 

idrottsföreningarna. Och i stort sätt är våra anläggningar välskötta. Men underhåll behövs 

och genomförs löpande

• Bidrag till studieförbund. Stickprov

Vi har istället samråd med studieförbunden och folkbildningsförbundet. Och önskemålet är 

att även nämnden ska ha ett möte per år med dom.

• Uppföljning av antalet ungdomar i föreningslivet. Utbetalt lokalt aktivitetsstöd.

Flickor Läsåret 18/19, 14 242 st, (Läsåret, 17/18, 15 126 st) 

Pojkar Läsåret 18/19, 19 227 st(Läsåret 17/18, 23 792 st)
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LOK stöd

Antal föreningar med lokalt aktivitetsstöd 

Årtal 2014 2015 2016 2017 2018 Vt-19 

Antal föreningar 
med LOK-stöd 

 24  23  24  24  21 18 

Antal 
sammankomster 

4 111 3 554 4 369 4 208 3 770 1 855 

Antal flickor 13 209 15 363 17 287 15 297 14 613 7 503 

Antal pojkar 15 166 19 892 25 058 23 725 21 343 9 196 

Totalt antal 
deltagare 

28 375 35 255 42 345 39 022 35 956 16
699 
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Ärende 127 &§128
Redovisning internkontrollplan och inriktningsmål

Kulturskolan

• Utöver detta har vi musiklek för alla elever 131 stycken i årskurs 2 i kommunen.

• I Förskoleklasserna har vi som tidigare nämnt bild och form för 125 elever. Detta

har blivit mycket uppmärksammat.

• Vi har från vt 2019 även börjat med dans och dramalek för årskurs 1, totalt 129 stycken.

• Målet i kultur och Fritidsplanen är att vi ska ha 35 % av eleverna i årskurs 3 till 9 ska delta i

Kulturskolan. Om vi räknar på de 331 elever vi har 2018/19 gör det 41 %.
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Ärende §127 &§128
Redovisning internkontrollplan och inriktningsmål

Mötesplatser för ungdomar i kommunen

År 2019 fanns föreningsdrivna mötesplatser för unga på följande orter med antalet 

besökare

Backe: 10 januari – 21 november totalt 101st besökare

Hammerdal: jan – nov 319st 121st flickor och 198st pojkar

Hoting: maj-nov 438st 159st flickor och 279st pojkar

Gäddede: Jan-okt 307st besökare (uppehåll 12juni – 15 oktober)

Kyrktåsjö: Har bara haft öppet några gånger i år med ca 10-15st besökare/kväll

Ulriksfors: 8-10st varje onsdag, ibland någon extra kompis som följer med. 

I Strömsund bedriver kommunen Allaktivitetshuset Saga med totalt 17 594 st besökare 

(jan- nov) 8 345st flickor och 9 249st pojkar.
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Ärende §127
Redovisning internkontrollplan

Kulturevenemang som fått bidrag
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Ärende §127 
Redovisning internkontrollplan

Detta är en översikt på arrangemang som vi själva ordnat eller 
samverkat med: 

Kulturveckan: 
Stickcafé Biblioteket  
Duo RydHedin Biblioteket  
Kulturskolans dramagrupp Saga 
Intervjuföreläsning: Doaas flykt  Saga 
Konsert Järvsö folkpop x 4  Strömsund, Rossön,

Gäddede, Hammerdal 
Cirkus kul och Bus Hjalmarhallen 

Kulturcaféer på Saga: 
23/1 Pink House band  
6/2 Doaas Flykt 
20/2 Jojk och Nemphe  
20/3 Fjällhumlorna samarr. Vuxenskolan 

3/4 Ante Mikkel Gaup samarr. Sydsamisk förv. 
17/4 En afton i moll  

18/9 Sirocco 
2/10 Frida Selander samarr. Riksteatern 

13/11 Kulturskolan 
27/11 Versioner Manda Stenström 
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Familjeföreställningar: 
15/10 Fingret på näsan Föreningshuset Hoting 
19/10 Lilla spöket Laban Saga 
17/11 Midvintersaga Saga samarr. Rädda Barnen 

Hjalmar Strömerskolan: 
Teater: Versioner av Manda Stenström 

Grundskolorna: 
Konsert: Halli Hallå (Förskoleklass) x 4 
Teater: Hjärtamig.nu (åk 6)  

samarr. Riksteatern J/H 

Förskola: 
Dansföreställning: Läsa röra x 3 

Kultur i vården: 
Konsert: Duo RydHedin x 3 
Konsert: Hebbe Sisters x 6 

Dansförest. Afternoon tea x 6 
Konsert Fyrjulingen  x 4 

Tillgänglighetsdagen: 
Underhållning Barriada 

Länsfestivalen: 
Underhållning: Kingen 

Stipendier/priser: 
Underhållning utdelning av Hans-Erik Jansson 
Hedenvindplaketten 
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Ärende 132
Stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne.

Till en tidigare kulturskole elev som blivit professionell

Elin 
Jonsson

Riksspelman
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Ärende§132

Kulturskolans personals förslag till mottagare av stipendium till Hans-Erik 

Dahlgrens minne 2020 

Elin Jonsson 

Elin Jonsson är född och uppvuxen i Strömsund. Hon började tidigt spela fiol och

deltog i Bo Anders Perssons suzukigrupp från två års ålder. Sedemera började hon

även med fiollektioner på kulturskolan, först för Bo Anders och sedan för Lasse 

Wikström. Elin spelade också i många år i Familjeorkestern under ledning av Hans

Eric Dahlgren.  

Elin har utbildat sig till fiolpedagog på Musikhögskolan Ingesund och har även en

masterexamen i nordisk folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan. Denna utbildning 

innebar studier i hela norden: Syddansk Musikkonservatorium i Odense, Sibelius

Akademin i Helsingfors och Ole Bull Akademiet på Voss i tillägg till studierna i

Stockholm.  

Elin arbetar idag som fiolpedagog och frilansande musiker och är bosatt i Älvsbyn.

Hon undervisar både på kulturskolan i Älvsbyn och på Framnäs Folkhögskola. Hon är

aktiv i flera olika band bl.a folkmusikkvartetten Rim som spelar konserter i hela

Europa.  

Elin mottog zornmärket i silver år 2012 och kan därmed titulera sig Riksspelman.

Hon har även mottagit flera stipendier, till exempel Bror Hjorts folkmusikstipendium 

år 2013. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 3

Justering (Sign) 

§ 115 Dnr 2019.88 041 

Bokslutsprognos per 31/10 barn-, kultur- och utbildningsför-
valtningen. 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef 
informerar om bokslutsprognosen.   

Beredning 
Arbetsutskottet § 82/2019 

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

1. Nämnden har tagit del av bokslutsprognosen.
2. Nämnden ser positivt på att underskottet har halverats men ger för-

valtningschefen i uppdrag att fortsätta det pågående budgetarbetet
med att se över kostnader för att minska underskottet.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av bokslutsprognosen.
2. Nämnden ser positivt på att underskottet har halverats men ger för-

valtningschefen i uppdrag att fortsätta det pågående budgetarbetet
med att se över kostnader för att minska underskottet.

____ 

Beslutsexpediering 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 4

Justering (Sign) 

§ 116 Dnr 2019. 89 041 

Bokslutsprognos per 31/10 kultur- och fritidsavdelningen. 

Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman informerar om bokslutsprogno-
sen för kultur- och fritidsavdelningen. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 83/2019 

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

Nämndens godkänner bokslutsprognosen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämndens godkänner bokslutsprognosen. 
____  

Beslutsexpediering 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 5

Justering (Sign) 

§ 117 Dnr 2019.171 041 

Uppföljning av beslut §96/2019 budget 2020, risk och konse-
kvensanalys. 

Förvaltningschef Lars Thorin har fått i uppdrag av barn-, kultur- och ut-
bildningsnämnden den 17 oktober 2019 att skriva en risk- och konsekvens-
analys.  
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef redo-

visar risk- och konsekvensanalysen. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 67/2019 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 96/2019 
Arbetsutskottet § 84/2019  

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. 
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Bibliotekschef 
Kultur- och fritidschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 6

Justering (Sign) 

§ 118 Dnr 2019.267 610 

Uppföljning av beslut §96/2019 budget 2020, specificering av 
verksamhetsmål. 

Förvaltningschef Lars Thorin har fått i uppdrag av barn-, kultur- och ut-
bildningsnämnden den 17 oktober 2019 att specificera verksamhetsmålen 
tillhörande budget 2020. 
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef redo-

visar verksamhetsmålen. bilaga 

Beredning 
Arbetsutskottet § 85/2019 

Yrkande 
Håkan Espmark (M) yrkar på en ändring i texten från tidigare år till förgå-
ende år (indikatorer). 

Ordförande yrkar på en ändring i texten till: Målformulering 2020 – 2023 

Ordförande yrkar att barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar verk-
samhetsmålen med ovanstående tillägg.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden antar de verksamhetsmålen såväl för grundskolan som försko-
lan med följande tillägg: 

1. Ändra i texten från tidigare år till förgående år (indikatorer).
2. Ändra i texten till: Målformulering 2020 – 2023.

_____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
samtliga rektorer och förskolechefer 



Målformuleringar grundskolan Barn och utbildning 2020-2023 

1. Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem

Indikatorer 

 Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än förgående år

 Meritvärdet för Strömsunds kommun i åk 9 ska öka jämfört med

förgående år

Utvärderas genom att vi tittar på statistik i betygskataloger och genom 

jämförande studier i SIRIS (en statistikdatabas för skolresultat) 

2. Utveckla ledarskapet i våra lärmiljöer och det pedagogiska ledarskapet

hos våra chefer

Indikatorer 

 Förbättrade resultat i Skolinspektionen enkät när det gäller trivsel,

trygghet och delaktighet

 Eleverna vet på ett tydligare sätt vad de ska lära sig och hur det ska gå till

och hur de ska få visa upp sina kunskaper. Ett mer välutvecklat formativt

förhållningssätt

 Ledarskapet i klassrummen ska förbättras

Utvärderas genom uppföljning av rektorernas ledarplaner och via 

utvärdering med personalgrupper på skolorna. Rektorer gör 

verksamhetsbesök med återkoppling till sina medarbetare kring 

ledarskapet och det formativt arbetet. Utvärdering genomförs också vid 

de terminsvisa rektorsdialogerna mellan rektorer och politiker 

3. Utveckla elevhälsoarbetet

Indikatorer 

 Att elevernas trivsel i skolan ska öka

 Att eleverna ska känna sig tryggare i skolorna än förgående års

mätningar

 Att elevernas delaktighet i lärande ska öka

 Att vi ska öka elevernas motivation för skolarbetet

 Att vi ska öka elevernas kunskapsresultat

bilaga § 118



Utvärdering av den centrala elevhälsoplanen sker inom den centrala elevhälsan 

och inom skolornas respektive elevhälsoteam. Utvärdering sker också via 

Skolinspektionens elevenkäter. 

4. Utveckla digitaliseringen i förskola och skola

Indikatorer 

 Under 2020 ska en e-tjänst för förskola och fritidshem inrättas som ökar

tillgängligheten för vårdnadshavarna att ansöka om plats, säga upp plats,

sjukanmäla, lämna schema, lämna inkomstuppgifter mm

 Varje klass på skolan ska ha tillgång till minst ett digitalt klassrum via

Google Apps for Education (GAFE)

 Fjärrundervisning startas upp i något av de moderna språken

höstterminen 2020

 Undervisningens innehåll utvecklas med fler digitala verktyg

Utvärdering sker via elevintervjuer på hur de upplever att de får möjlighet att 

nyttja fler digitala verktyg i sin undervisning. Vi utvärderar också i nämnden 

under september månad om vi infört E-tjänsterna för förskola och fritidshem 

och om vi infört fjärrundervisning inom moderna språk från höstterminens 

start. 



bilaga § 118 

Målformuleringar förskolan Barn och utbildning 2020 - 2023 

1. Utveckla undervisningens kvalitet

Indikatorer 

 Öka medvetenheten om läroplanens målområden och hur de kan

omsättas i förskolans lärmiljöer

 Den pedagogiska dokumentationen ska utveckla så att vi på ett

bättre sätt får syn på barnens lärande

 Utveckla de systematiska kvalitetsarbetet i förskolan för att

utveckla undervisningens kvalitet

Utvärdering sker genom att alla medarbetare har med en pedagogisk 

planering och någon typ av pedagogisk dokumentation som de kan 

diskutera med sin rektor vid RUS samtalet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna ska syfta till att 

förskolornas lärmiljöer utvecklas så barnen lär sig mer och är bättre 

förberedd för nästa steg i sin lärtrappa. Detta utvärderas vid 

förskolans fyra stängningsdagar och rapporteras till nämnden vid 

rektorsdialogen höst och vår. 

2. Ledarskapet i lärmiljöerna ska utvecklas och rektorernas pedagogiska

ledarskap ska utvecklas

Indikatorer 

 Ledarskapet i barngrupperna ska präglas av ett salutogent

förhållningssätt så att verksamheten blir meningsfull, begriplig och

hanterbar för alla barn i förskolan

Utvärdering sker genom samtal på arbetsplatsträffar där man 

tillsammans diskuterar om vi lyckats med målet. Sker inom projektet 

KASAM 2.0. Redovisas till huvudmannen 



bilaga § 118 

3. Alla barn ska utvecklas och stimuleras för att kunna utvecklas utifrån

sin nivå

Indikatorer 

 All personal förstår att det är verksamheten som måste förändras

om barnen inte utvecklas inom alla läroplansområden

 Att vi har fungerande barnkonferenser inom alla förskoleområden

 Lärmiljöerna utvecklas efter barngruppernas olika behov av

stimulans och lärande

Utvärdering sker via rektorernas observationer i barngrupperna och 

via den gemensamma barnkonferensen. Lämnas in enligt årshjulets 

Omsorg, utveckling och lärande 

4. Digitaliseringen av förskolan ska utvecklas både i barngrupperna och

inom förskolans administration

Indikatorer 

 En E-tjänst utvecklas så att vårdnadshavarna lättare ska nå

förskolans tjänster via mobilt Bank ID på webben eller via sin

Smartphone

 Personalen i förskolan ska ha provat minst en pedagogisk

planering som innehåller digitala verktyg enligt läroplansmålen

kring digitalisering

Utvärderas via att rektorerna diskuterar den pedagogiska planeringen 

om digitalisering vid RUS-samtalet. Vi skickar också ut ett 

frågeformulär till vårdnadshavarna under hösten 2020 för att lyssna 

på om det upplevs lättare att sköta sina förskoleärenden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 7

Justering (Sign) 

§ 119 Dnr 2019.88 041 

Uppföljning av beslut §83/2019 bokslutsprognos per 31/8  
barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, delredovisning 
av overheadkostnader.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 19 september 2019, 
§83, att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja en utredning och se
över vad som förorsakar de extremt höga overhead-kostnader i förhållande 
till jämförbara kommuner.  
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef 
presenterar muntligt.  

Utifrån 2018 siffror, eftersom 2019 års siffror inte är klara än: 
Overheadkostnader är 4500: - per elev.  

I denna siffra ingår all administration, delade kostnader för kommunhus, 
studie- och yrkesvägledare, rektorer och stödfunktioner i klassrummet som 
pedagogiska resurser och elevassistenter. 

 2/3 del av den kostnaden är på elevassistenter.

 1/3 del av den ökade kostnaden är på kommunadministrationen

När det gäller rektorer, SYV och skoladministration så ligger vi inte över 
inom något område 

Yrkande  
Håkan Espmark yrkar att en förklaring redovisas till nämnden den 13 feb-
ruari 2020 varför elevassistenter ligger under overheadkostnader.  

Ordförande ställer proposition på Håkan Espmarks (M) yrkande och finner 
bifall till detta. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 8

Justering (Sign) 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av utredningen.
2. En förklaring redovisas till nämnden den 13 februari 2020 varför elevas-

sistenter ligger under overheadkostnader.
_____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Ekonomi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 9

Justering (Sign) 

§ 120 Dnr 2018.202 600 

Uppföljning av beslut § 103/2019 huvudmannens plan för sys-
tematiska kvalitetsarbetet- grundskolan, tillsynspliktiga ele-
ver.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 17 oktober 2019, § 
103, att en uppföljning görs till nämnden den 5 december 2019 angående 
tillsynspliktiga elever som går i andra kommuner.  
Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef 
presenterar en sammanställning. bilaga 

Yrkande  
Håkan Espmark (M) yrkar att informationen och regelverk kring 
tillsynspliktiga elever som bor utomlands blir tydligt redovisat.

Ordföranden yrkar på följande; 

Redovisningen 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 till-
synsplikt gällande interkommunala elever till nämnden 13 februari.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen 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 till-
synsplikt gällande interkommunala elever till nämnden 13 februari.

 _____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskola 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 2019-12-02        

 bilaga § 120 

Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.202 600
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av beslut  § 103/2019 huvudmannens plan för 
systematiskt kvalitetsarbete – grundskola, tillsynspliktiga 
elever 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade (2019-10-17 § 103) angå-
ende Huvudmannens plan för systematiska kvalitetsarbetet – Grundsärskolan 
att: ”Nämnden godkänner redovisningen med följande tillägg: En uppföljning görs till nämnden 

den 5 december 2019 angående elever vi har tillsynsplikt för som går i andra kommuner.” 

Kvalitetsutvecklaren har på nämndens uppdrag varit i kontakt med 
grundskolans rektorer och den 2 december träffat förste socialsekrete-
rare/enhetschef och en handläggare på socialtjänsten för att följa upp de 
elever som är skrivna i kommunen men som genomför sin skolgång/går 
skola i en annan kommun.  

Resultat av uppföljningen 

Uppföljningen visar att Strömsunds kommun den 2 december 2019 inte 
har någon förskoleklasselev, fyra grundskoleelever och inte någon grund-
särskoleelev, som genomför sin utbildning i en annan kommun. 

Tidigare år har det varit fler elever som varit berörda men dessa är nu 17-
18 år, vilket gör att dessa elever inte längre omfattar nämndens ansvars-
område. I kommunen finns även 10 elever som stadigvarande befinner sig 
utomlands. 

Initierare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef. 

Förslag till beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen/redo-
visningen över de elever i förskoleklassen, grundskolan och grundsärsko-
lan, som genomför sin utbildning i en annan kommun. 

Underskrift 

 ...............................................................................  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 10

Justering (Sign) 

§ 121 Dnr 2019.188 640 

Medborgarförslag – Gällande Barnomsorg i Norråker. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att återremittera ärendet 
till barn- och kultur och utbildningsnämnden samt att ärendet komplette-
ras med en reviderad budget utifrån en inventering av befintliga resurser 
på förskolan i Norråker. bilaga 

Beredning 
Arbetsutskottet § 86/2019 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslag med följande till-
lägg. 

1. Nämnden har tagit del av redovisningen om de kompletteringar
som efterfrågades av kommunstyrelsen.

2. Nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens underlag.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av redovisningen om de kompletteringar
som efterfrågades av kommunstyrelsen.

2. Nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens underlag.

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

_____



Barn, kultur och utbildningsförvaltningen       

YTTRANDE 

2019-11-14 

1 (2) 

Vårt dnr: 2019.188 640 

bilaga § 121

Strömsunds Kommun 

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

Yttrande över Medborgarförslag – Ny förskola Norråker 

Våren 2018 lades förskolan Norrskenet ned i Norråker av anledningen 
att barnantalet var för litet, det saknades legitimerad förskollärare och 
vi hade väldigt svårt att hitta vikarier när personalen blev sjuk eller av 
annan anledning inte kunde vara i barngrupp. 
Nu har en föräldragrupp i Norra Tåsjödalen, Norråker lämnat in ett 
medborgarförslag där de vill att vi överväger att öppna upp förskolan 
igen med motiveringen att det blivit betydligt fler barn i området och 
att alla inte skulle få plats på förskolan i Kyrktåsjö som det ser ut i dags-
läget. 
Som svar på detta förslag har förvaltningen gjort kostnadsberäkning på 
att starta förskola i Norråker igen och vi har också tittat på vad som be-
höver göras för att få plats på förskolan i Kyrktåsjö istället.  Vi har också 
tagit fram statistik på antalet barn i området både på vår sida kommun-
gränsen och på Doroteasidan av kommungränsen.  
Kommunens uppdrag är att se till att alla kommunens barn får plats på 
förskola inom fyra månader. För att kunna få plats så krävs att vård-
nadshavarna arbetar eller studerar. Man har dock rätt till 15 timmar all-
män förskolan från 3 års ålder även om vårdnadshavarna inte arbetar 
eller studerar 
När det gäller fritidshem är det inte aktuellt att öppna i Norråker enligt 
den lagstiftning som finns nedan.  

Placering vid en skolenhet 

10 §  En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola 

eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära 

som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning 

Statistik på antalet barn i Norra Tåsjödalen, Norråker och Kyrktåsjö om-

rådet har hämtats ur KIR (Kommuninvånarregistret) och från Dorotea 

Kommun 

Antal barn i området finns i bilaga 1 och kostnadsberäkningen på att 

öppna i förskola i Norråker igen finns i bilaga 2 

Enligt den utredning vi gjort så får barnen i hela området plats på Kyrk-

tåsjö förskola hösten 2020 utan några förändringar behöver göras i loka-

lerna där. 



Barn, kultur och utbildningsförvaltningen       

YTTRANDE 

2019-11-14 

2 (2) 

Vårt dnr: 2019.188 640 

Strömsunds Kommun 

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

Barn, kultur och utbildningsnämnden avser därför inte att starta upp en 

ny förskola i Norråker hösten 2020. De föräldrar i området som behöver 

förskola hänvisas till Kyrktåsjö förskola precis som idag 

Orsakerna är att det kostar för mycket att starta upp förskola i ett redan 

väldigt tufft budgetläge inför hösten 2020. Den andra orsaken är att alla 

barn i området får plats på Kyrktåsjö förskolan utan några extra kostna-

der. 

Om Kommunfullmäktige ändå fattar beslutet att öppna en förskola i 

Norråker igen så behöver Barn, kultur och utbildningsförvaltningen ett 

tillskott i budget på 944 165:-/år om det blir 7 barn och 458 545:-/år

om det blir 10 barn inskrivna 

Medborgarförslaget får därmed anses besvarad. 

STRÖMSUNDS KOMMUN 

Barn, kultur och utbildningsnämnden 



Kalkyl på kostnader för öppning av Norrskenets förskola och årsbudget 
Baserad på ny skolpeng för 2020 som togs i nämnden den 5/12

10 barn 7 barn  (de som är placerade idag)

Startkostn. Kostn./år Kostn./mån Intäkter/år Intäkter/år

Barnomsorgspeng  115.405:-/barn enligt bifogad uträkning 1 154 050 692 430 6 st

Barnomsorgsavgift 60 000 36 000 

Interkommunal ersättning 115 405 115 405 1 Dorotea

Övriga intäkter 20 000 20 000 

Hyra 72 000 6 000 

Vatten & avlopp, avfall & renh. 6 000 500 

El 35 000 2 917 

Telefoner 8 000 6 000 500 

Datakommunikation 6 000 3 000 250 

Måltider 100 000 8 333 

Verksamhetsservice 25 000 2 083 

Lokalvård 100 000 8 333 

Livsmedelskontroller 1 000 

Datorer 16 000 

Projektor 15 000 

Skrivare 23 000 

iPads 6 000 

Lek- och hobbymaterial 20 000 5 000 

Barnvagn 10 000 

Höj-och sänkbart skötbord 25 000 

Ljudabsorberande matbord 15 000 

barnstolar, stolar + andra möbler 30 000 

Förbrukningsmaterial 10 000 10 000 

Köksutrustning 10 000 

Livsmedel, frukost+mellis 30 000 2 500 

Lekutrustning utomhus (cyklar, åkmadrasser m.m.) 20 000 

Minimumnivå utegård (gunga, sandlåda m.m.) 100 000 

Staketrenovering? 10 000 



Personalkostnader:

Förskollärare, 100 %, lön ca 30 000:- 520 000 43 333 

Barnskötare, 100 %, lön ca 25 000:- 410 000 34 167 

Barnskötare (inklusive kosthantering), 100 % 410 000 34 167 

Vikariekostnader 75 000 6 250 

324 000 1 808 000 149 333 1 349 455 863 835 

Underskott -458 545 -944 165 

Barnantal

Född 2014:  1 (börjar förskoleklass ht 2020)

Född 2015: Född 2015: 

Född 2016: Född 2016: 

Född 2017:  2 Född 2017: 

Född 2018:  2 Född 2018: 

Född 2019:  2 Född 2019:  1

Barn på gång: 1 Barn på gång: 1 

Doroteabarn

Född 2014: 2 (börjar förskoleklass ht 2020)

"Barnomsorgspeng Förskola" 2020,  Barn- och utbildningsförvaltningen
"Barnomsorgspengen Förskola" 2020, är en uppdatering av föregående års beräkningar, och baseras på principen "Bidrag på lika villkor"
Förutsättningar inför 2020 är: - att den totala (netto)budgetramen ökat med 1 975 000 kr. - att antalet barn i beräkningsunderlaget, i kommunens förskolor, är 3 st fler än 
2019 totalt 526 st barn.
Här redovisas de budgeterade nivåerna för 2020 års "barnomsorgspeng Förskola":
Grundbelopp 90 259 kr (2020) 88 448 kr (2019), Lokaler 15 443 kr (2020) 15 532 kr (2019), Adm (3 %) 3 171 kr (2020) 3 119 kr (2019), Merv skatt (6 %) 6 532 kr (2020) 
6 426 kr(2019).
Barnomsorgspeng (Förskola) 2020: 115 405 kr 113 525 kr (2019)
Kommentar:
Skolpeng 2020 baseras på kommunens interna skolpeng för respektive verksamhet. Kostnadsslag för administration har räknats bort såsom administratör.
Utöver den interna skolpengen har ytterliggare kostnader från den yttre verksamheten såsom lokaler inkl verksamhetsservice och lokalvård, måltider och förskolechef 
tillkommit.
De kategorier vi har tilldelat vår verksamhet ska även tilldelas fristående verksamhet i samma utsträckning utifrån förskolechefs bedömning av enskilt barn:
Särskilt stöd, ej särskola - 20 tkr / år per barn. Invandrad de senaste 5 åren - 9 tkr / år per barn.
Hyrorna är uppräknad 1 % utifrån uppskattad indexökning.  
I övrigt är personal och övriga avtal uppdaterad till 2020 år nivåer



Antal barn i Kyrktåsjö och Norråkerområdet bilaga 5c

Födda Födda

2014-2019 Kö 2014-2019 2018-1år 2017-2år 2016-3år 2015-4år 2014-5år

xxx(nov 2019) xxx ** xxx ** xxxx xxx xxx

xxx (mars 2020) xxx ** xxx xxxx xxx xxx

xxxx (april 2020) xxx * xxx xxxx xxx

xxxx (juli 2020) xxx xxxx xxx

xxxx (maj 2020)** xxx ** xxx

xxxx (juli 2020)**

xxxx ???

7 0

3 5 4 2 5

Kö

Placerade idag

(månad-år) Kan ansöka om plats tidigast

* Dorotebarn

** Möjliga barn från Norråkerområdet

2019/2020 2020/2021 2021/2022

26 21 19
Barn födda ej födda?????

Antal placerade

Antal 

Antal totalt 26

Barnlyan

19



Kalkyl för placering av barnen på Kyrktåsjö förskola istället 

10 barn 7 barn (placerade idag + 2 i kö)

Startkostn. Kostn./år Kostn./mån Intäkter/år Intäkter/år

Barnomsorgspeng (räknat på 10 barn á 115 405:-) 1 154 050 692 430 

Barnomsorgsavgift 60 000 42 000 

Interkommunal ersättning 115 405 115 405 

Övriga intäkter 20 000 20 000 

Hyra

Vatten & avlopp, avfall & renh.

El

Telefoner

Datakommunikation

Måltider 100 000 8 333 

Verksamhetsservice

Lokalvård

Livsmedelskontroller

Datorer

Projektor

Skrivare

iPads

Lek- och hobbymaterial 5 000 

Barnvagn

Höj-och sänkbart skötbord

Ljudabsorberande matbord

barnstolar, stolar + andra möbler

Förbrukningsmaterial 10 000 

Köksutrustning

Livsmedel, frukost+mellis 30 000 2 500 

Lekutrustning utomhus (cyklar, åkmadrasser m.m.)

Minimumnivå utegård (gunga, sandlåda m.m.)

Staketrenovering?



Personalkostnader:

Förskollärare, 100 %, lön ca 30 000:-

Barnskötare, 100 %, lön ca 25 000:- 410 000 34 167 

Barnskötare (inklusive kosthantering), 100 %

Vikariekostnader

555 000 45 000 1 349 455 869 835 

Överskott 794 455 314 835 

Om barnen placeras i Kyrktåsjö istället så är redan flera av kostnaderna betalda och de enda extra kostnader som

genereras är 1 extra personal, mat och, förbrukningsmaterial, lek och hobbymaterial som blir lika hög oberoende om 

barnen placeras i Norråker eller Kyrktåsjö

Intäkterna är också detsamma oavsett om barnen går i Kyrktåsjö eller i Norråker så därför är dessa siffror lika



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 11

Justering (Sign) 

§ 122 Dnr 2019.257 600 

Redovisning SKA ansvar och inflytande hösten 2019. 

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvud-
mannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande 
från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvud-
mannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att 
avhjälpa bristerna har huvudmannen genomfört ett förändringsarbete som 
handlar om att kommunen inför ”Strömsundsmodellen”, en kontinuerlig 
uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinfly-
tande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rekto-
rerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsut-
skott och kvalitetsutvecklare).  

Till denna redovisning har de olika rektorsområdena skickat in skriftliga 
rapporter gällande ansvar och inflytande, som förvaltningen sammanställt 
på huvudmannanivå. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 87/2019 

Yrkande  
Ordföranden föreslår enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till 
detta:  

1. Nämndens har tagit del av redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning efterfrågas också en analys på hur ele-

verna upplever sitt inflyttande.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämndens har tagit del av redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning efterfrågas också en analys på hur ele-

verna upplever sitt inflyttande.
____

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskolan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 12

Justering (Sign) 

§ 123 Dnr 2019.258 611 

Redovisning SKA bedömning och betyg hösten 2019. 

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet infördes på huvud-
mannanivå i Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande 
från Skolinspektionen våren 2016. Föreläggandet handlade om att huvud-
mannen inte tar tillvara på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att 
avhjälpa bristerna har huvudmannen genomfört ett förändringsarbete som 
handlar om att kommunen inför ”Strömsundsmodellen”, en kontinuerlig 
uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, barn/elevinfly-
tande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan rekto-
rerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbetsut-
skott och kvalitetsutvecklare).  

Till denna redovisning har de olika rektorsområdena skickat in skriftliga 
rapporter gällande ansvar och inflytande, som förvaltningen sammanställt 
på huvudmannanivå. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 88/2019 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med följande tillägg och finner bifall till detta:  

1. Nämnden har tagit del av redovisningen
2. Vid nästa års redovisning vill nämnden se vad åtgärderna kring pe-

dagogiskt ledarskap har gett för resultat.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning vill nämnden se vad åtgärderna kring pe-

dagogiskt ledarskap har gett för resultat.
____

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskolan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 13

Justering (Sign) 

§ 124 Dnr 2019.260 600 

Redovisning av inriktningsmål 2019 barn-, kultur- och utbild-
ningsförvaltningen.  

Kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef Hans Olof Carlsson 
redovisar barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens inriktningsmål för 
2019 

Beredning 
Arbetsutskottet § 89/2019 

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

Nämnden godkänner redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskolan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 14

Justering (Sign) 

§ 125 Dnr 2019.263 805 

Ansökan om bidrag till Sisu idrottsutbildarna 

Strömsunds kommun bidrar årligen till Sisu. För dessa pengar får före-
ningslivet tillbaka en fantastisk servicefunktion med bland annat utbild-
ningar i olika saker. 
Vid den Idrotts politiska träff som Sisu/Länsidrotten bjöd in kommunled-
ningen med flera till den 30 september fick de närvarande en bra bild i vil-
ken fantastisk verksamhet Sisu gör för våra idrottsföreningar 

Sisu ansöker om ett bidrag för 2019 på 60 000 kronor. Det är samma 
summa som 2018. 

Förslag till beslut och motivering 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar om att ge Sisu idrottsutbil-
darna 60 000 kronor i bidrag för 2019. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 90/2019 

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

Nämndens ställer sig bakom tjänstemannens förslag och beslutar att ge 
Sisu idrottsutbildarna 60 000 kronor i bidrag för 2019. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämndens ställer sig bakom tjänstemannens förslag och beslutar att ge 
Sisu idrottsutbildarna 60 000 kronor i bidrag för 2019. 
____  

Beslutsexpediering 

Kultur- och fritidschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 15

Justering (Sign) 

§ 126 Dnr 2019.264 892 

Fördelning av bidrag till studieförbunden. 

De studieförbund som har haft verksamhet i Strömsunds kommun har 
lämnat in sina slutredovisningar samt ansökan om nytt anslag för verk-
samhetsåret 2020. Nedan följer ett förslag till anslag som utarbetats i sam-
råd med bildningsförbundet Mittnorrland. Anslaget fördelas med grund-
anslag 70% (l.m.  402 500), unika deltagare 20% (l.m. 115 000) och förstärk-
ningsanslag 10% (l.m. 57 500). Disponibelt belopp 575 000 kr.  

 Arbetarnas bildningsförbund 212 523 Kronor 

 Bilda     3 789 Kronor 

 Studiefrämjandet   97 235 Kronor 

 Studieförbundet vuxenskolan 118 573 Kronor 

 Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund   31 565 Kronor 

 Medborgarskolan   26 499 Kronor 

 Sensus   62 679 Kronor 

 Ibn Rushd    20 995 Kronor 

 Kulturens Bildningsförbund      1 142 Kronor 

Summa  575 000 Kronor 

Förslag till beslut och motivering 

Förslag att besluta enligt fördelningen ovan. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 91/2019 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 16

Justering (Sign) 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden beslutar enligt fördelningen. 
____   

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Samtliga rektorer grundskola och förskola 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 17

Justering (Sign) 

§ 127 Dnr 2019.192 600 

Redovisning av internkontrollplan för kultur- och fritidsav-
delningen. 

Kultur- och fritidschefen Lars- Erik Bergman tillsammans med kultursam-
ordnare Kerstin Pettersson ger en redovisning av kultur- och fritidsavdel-
ningens internkontrollplan. bilaga 

Beredning 
Arbetsutskottet § 92/2019 

Yrkande 

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

Nämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den slutliga redo-
visningen av kultur- och fritidsavdelningens internkontrolplan. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämndens har tagit del av redovisningen och godkänner den slutliga re-
dovisningen av kultur- och fritidsavdelningens internkontrolplan. 
____ 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidschef 



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden bilaga § 127 
Internkontrollplan  

Reviderad inför 2017 FÖRSLAG

Reviderad av internkontrollplan skedde i augusti  
2018 § 71. Redovisning av läsåret 16/17 gjordes i augusti 
2017 § 74 och i december 2017 § 121. 
Redovisning av läsåret 17/18 gjordes i september 2018 
§ 85. Redovisning av läsåret 18/19 gjordes i november  
2018 Bkuau § 102 och i december Bku § 124. Denna 
slutliga uppföljning av läsåret 18/19 gällande BKU 
är gjord av Hans Olof Carlsson 2019-08-14
Denna slutliga uppföljning av läsåret 18/19 gällande KoF 
är gjord av Lars-Eric Bergman november 2019. 

Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till 

BKUF – Bokslutsprognos Att enheterna bedriver 
verksamhet inom tilldelad 
budget. 

Ekonom, rektor, 
förskolechef 

 Varje kvartal Budgetavvikelse ska 
rapporteras och åtgärder 
ska vidtas av 
budgetansvariga. 

Förvaltningschef 
och BKU-nämnd 

Bokslutsprognoser inkommer enligt uppgjord plan. Budgetavvikelser rapporteras i bokslutsprognoserna. Inriktningsmålen följs upp i samband med 
prognoserna. 

Bokslutsprognoser bilaga till §§ 82-83 september 2018, bilaga till §§ 112-113 december 2018, bilaga till §§ 28-29 mars 2019 och  bilaga till §§ 59-60 maj 2019. 
Budget 2019 § 100 oktober 2018.  Redovisning av inriktningsmål 2018 för kultur- och fritidsavdelningen § 125.  Årsbokslut 2018 §§ 14-15 2019.  Uppföljning 
inriktningsmål och effektmål 2018 §§ 20-21 2019.  Revidering av Budget 2019 § 34 2019. Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018 för kultur- och 
fritidsavdelningen § 52 2019. 

BUF – 
Kvalitetsredovisning 
(enhet, område och 
förvaltning) 

Att gällande kvalitetsmodell och 
årsplanering följs 

Förskolechef, rektor, 
förvaltningschef och 
kvalitetsutvecklare 

Löpande Enheterna rapporterar till 
förskolechef/rektor, som 
rapporterar till förvaltning och 
nämnd enligt modell. 

Förvaltningschef 
och BKU-nämnd 

Uppföljningen visar att gällande kvalitetsmodell och årsplanering har följts. Slutlig redovisning av systematiska kvalitetsarbetet i förskolan läsåret 
2017/2018 § 101, fritidshem läsåret 2017/2018 § 114, grundsärskolan läsåret 2017/2018 § 202, förskoleklassen läsåret 2017/2018 § 115 och grundskolan 
läsåret 2017/2018 § 116 redovisades vid nämndssammanträdena i oktober och december 2018. Uppföljning av beslut § 49/2018 § 118 (mall förskolans 
utvecklingssamtal).Redovisning av systematiska kvalitetsarbetet i Strömsunds grundskolor; december 2018 § 117 Betyg och bedömning och ansvar och 
inflytande, februari 2019 barn med särskilda behov samt elevhälsan § 17. Redovisning SKA förskolan februari 2019 – Utveckling och lärande samt Barn i behov av 
särskilt stöd § 16 och maj 2019 Barns inflytande § 61.  
Den nya kvalitetsmodellen gällande förskoleklass, fritidshem och grundskola reviderad i augusti 2018 § 65. Redovisning av sommarskolan 2018 augusti 
2018 § 78. Redovisning av betyg § 67. Redovisning nationella prov och DLS § 68.  Betygsresultat ht-18 § 18 2019.  Redovisningen över åtgärder/insatser för 
att förbättra betygsresultaten och insatser för att förbättra pojkarnas resultat.§ 51 2019.   Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn på huvudmannanivå 
under våren 2019 av förskoleklass- och grundskoleverksamheten framkom att Strömsunds kommun uppfyller kraven inom styrning och utveckling av 
utbildningen dvs. huvudmannens systematiska kvalitetsarbete får ”godkänt”. 
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BUF – Elevenkät Brukarundersökning år 5 och 9 
Skolinspektionens enkät 

Kvalitetsutvecklare 1 gång per 
läsår 

Elevutskick Förvaltningschef 
och BKU-nämnd 

Redovisning elevenkät 2017 i augusti 2017 § 79. Beslut att genomföra enkäten vartannat år med början 2019 (maj 2018 § 50). Framtagande av 
utvärderingsunderlag underlag (Bku au juni 2018 § 64 och BKU augusti 2018 § 77). Underlag till utvärdering § 77/2018. Kommer att genomföras läsåret 
2019-2020. 

BUF – Föräldraenkät Brukarundersökning förskolan 
Skolinspektionens enkät 

Kvalitetsutvecklare 1 gång per 
läsår 

Föräldrautskick Förvaltningschef 
och BKU-nämnd 

 Redovisning av förskoleenkät 2017 i maj 2018 BKU § 49. Beslut att genomföra enkäten vartannat år med början 2019 (maj 2018 § 50). Framtagande av   
utvärderingsunderlag underlag (Bku au juni 2018 § 64 och BKU augusti 2018 § 77).  Underlag till utvärdering § 77/2018. Kommer att genomföras läsåret 
2019-2020. 

BoU Digitalisering   Att utrustning och kompetens 
  finns, för att uppfylla  
  läroplanens mål runt  
  digitalisering 

Rektor mot 
grundskolan och 
rektor mot förskolan 
och IKT- samordnare 

Varje år IKT-samordnaren rapporterar 
till förvaltningen 

  Förvaltningschef och  
  BKU-nämnd i mars. 

 Nuläge kring IKT-området har rapporterats från IKT-samordnaren den 19 september 2018, 19 februari 2019 och 22 maj 2019. Backe: 1:1 är införd i åk 5-9. Övriga  
 klasser, åk 1-4 har också tillgång till Chromebook vid behov men delar med varandra. Avtal med föräldrar måste först skrivas, vilket har komplicerats något  
 efter att andra skolor fått stark kritik från Skolinspektionen då de har ersättningskrav nedtecknat i sina avtal. I dessa fall rör det sig om att man bygger  
 tillgången till läromedel på 1:1-lösningen. Så är däremot inte fallet här vid skolan. Elevernas Chromebook kommer inte att tas med hem, ett beslut som  
 föräldrarna har varit positiva till. Innan datorerna delas ut kommer personalen i åk 7-9 att genomföra lektioner om rättigheter och skyldigheter på nätet,  
 nätsäkerhet etc. Dessa fördelas så att berörda lärare blir ansvariga för var sin del.  
 Bredgård: Flera Chromebooks finns, men inte 1:1 fullt ut. Man kommer att gå kursen om digitaliseringen som Skolverket tillhandahåller. Vissa särskilda delar  
 kommer att plockas ut. Mellanstadiet har 1:1 i klassrummet. Bra tillgång till digitala verktyg i övrigt. Gula paviljongen har däremot problem med tillgång till  
 nätet.  
 Frostviken: Som tidigare i vår vad gäller 1:1 för åk 7-9. Högstadieeleverna får även ta med sin Chromebook hem. 1:1 gäller även från åk 4-6, men datorerna  
 behålls kvar i klassrummen. I åk 1-3 delar två elever på en dator. Vattudal: 1:1 är infört. Samtidigt finns en oro kring hur alla datorer ska hanteras rent  
 administrativt. Nätverket krånglar pga för få accesspunkter.2 lärare kommer att gå utbildning i programmering i Mitthögskolans regi. GAFE-caféer och  
 stödprogramsutbildning kommer att erbjudas för personalen på frivillig basis. Hoting: Inköp av Blue-Bot, Edison och MicroBit sedan förra träffen. 1:1  
 tillämpas i åk 6-9. Datorerna kommer inte att tas med hem. Egna utbildningsinsatser med personalen genomförs, t.ex. Classroom. Området har en egen  
 resurstjänst under höstterminen som sköter såväl utbildning som administrationen kring utrustningen, vilket har upplevts som mycket positivt.  
 Grevåker: 1:1 åk 6-9, 4-5 har 1:2, åk 1-3 har 1:3. Utbildningstillfällen i GAFE gavs under fjolåret. 2 pedagoger har gått utbildning i programmering. Kojo  
 tillämpas i åk 4-9.  
 Hedenvind: Uppgift saknas.  
 IKT-gruppen har gjort riktlinjer kring programmering m.m. för årskurs 7-9. Alla skolområden har inte bra täckning och man tappar kontakt med nätet  
 emellanåt t.ex. i Frostviken och i Backe. Det märks inte minst när man genomför digitala prov. Antalet accesspunkter bör ses över där. Vid Grevåkerskolan  
 sätter man upp flera accesspunkter, även Vattudal. I Kyrktåsjö skola måste saken också åtgärdas. 
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BUF – Tillsyn av fristående 
förskolor  

Kvalitetskontroll Kvalitetsutvecklare Vartannat 
år 

Intervju med verksamhetschef, 
granskning av dokument 

Förvaltningschef 
 och BKU-nämnd 

 Tillsyn genomförd i april 2018 vid Torsängs föräldrakooperativ samt Regnbågens förskola. Redovisning av tillsyn Torsängs föräldrakooperativ i BKU 
 september 2018 § 91. Redovisning av tillsyn Regnbågens förskola i BKU oktober 2018 § 109. Nästa tillsyn genomförs under 2020.    

BoU Kompetensförsörjning Säkerställa att alla barn/elever 
får en likvärdig undervisning 

Kvalitetsutvecklare Varje år Följa upp lärarbehörigheten via 
statistik från SIRIS 

Förvaltningschef 
 och BKU-nämnd 

  Lärarbristen i kommunen på grund av pensionsavgångar och svårigheter att nyrekrytera resulterar i allt större skillnader mellan rektorsområdena. 

  Kommunnivå:      Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 74,8% och 2017/2018 77,3% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 60,3% och 2017/2018 61,5% 

  Bredgårdsskolan: Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 100% och 2017/2018 100% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 82,4% och 2017/2018 84,3% 

  Centralskolan:  Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 57,2% och 2017/2018 51,3%  
       Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 40,5% och 2017/2018 38,4% 

  Fjällsjöskolan:  Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 71,5% och 2017/2018 70,3%  
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 59,5% och 2017/2018 52,9% 

  Frostviksskolan:   Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 53% och 2017/2018 67,4% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 22,6% och 2017/2018 29,1% 

  Grevåkerskolan:   Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 58,3 och 2017/2018 78,5% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 54,2% och 2017/2018 70,3% 

  Hedenvind:  Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 93,7% och 2017/2018 87,2%  
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 68,2% och 2017/2018 54,7% 

  Jormvattnet  Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 100% och 2017/2018 100%  
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 0% och 2017/2018 62% 

  Kyrktåsjö skola:   Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 61,9% och 2017/2018 53% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 53,5% och 2017/2018 34,4% 

  Vattudalsskolan:  Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (heltidstjänster) 2018/2019 83% och 2017/2018 78,9% 
 Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) 2018/2019 77,9% och 2017/2018 73,7% 
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Kultur- och fritidsavdelningen redovisar sina områden vid sina särskilda nämndssammanträden. (Bkuau § 102/2018, Bku § 124/2018 och Bku § 57/2019) 

KoF – Tillsyn av 
anläggningar, spår och 
strövområden.  

Att gällande kultur- och 
fritidsplan följs (friluftsliv och 
fritidsverksamhet) 

Avdelningschef Varje år   Stickprov  
 

  Kommentarer: Kontroller har genomförts, och i stort sett har vi välskötta anläggningar 

KoF Uppföljning av 
antalet barn och ungdomar 
i föreningslivet.  

Att gällande kultur- och 
fritidsplan följs (folkbildnings-
stöd) 

Ungdoms- och 
fritidskonsulent 

Varje år  Aktivitetsstöd 2018/2019 
  Flickor 14 242 (15 126)  
  Pojkar 19 227 (23 792)  
  (2017/2018 inom parantes) 

  Antalet deltagartillfällen med kommunalt aktivitetsstöd har minskat med 2 procent. Av det totala antalet deltagartillfällen står flickorna för ca 40% och pojkarna 
  för ca 60 procent. 

KoF – Uppföljning av 
kulturevenemang som fått 
bidrag 

Att gällande kultur- och 
fritidsplan följs (allmän 
kulturverksamhet och 
kulturminnesvård) 

Kultursamordnare Varje år    Sammanställning av 
   besöksstatistik. 

Kultur – och fritidschef 
och BKU-nämnd 

   Arrangörsbidrag och antal besökare 2019: Utbetalda arrangörsbidrag under 2018: 185.200kr. Antal besökare till dessa arrangemang: 3946 personer (2491 kvinnor, 
1246 män och 209 barn, vilket blir 47 kr/besökare. 2019-11-27 fattas uppgifter från följande föreningar eftersom arrangemangen ännu inte ägt rum: 
Sönnasjökören/FUFF, Vågdalens hembygdsförening, Byggnadsföreningen Jormstugan, Tåsjö Hembygdsförening, Rossöns fiskevårdsförening.  

KoF – Bidrag till 
studieförbund 

Att gällande kultur- och 
fritidsplan följs (Allmän 
kulturverksamhet och 
kulturminnesvård) 

Kultursamordnare Varje år   Stickprov. 

  Ej genomfört 2018. 

  Kultur – och fritidschef 
  och BKU-nämnd 

  Istället för att göra stickprov har vi haft samrådsträff med studieförbunden och Fortbildningsrådet. Kommande år vill vi även studieförbundet ha träff med BKU 

  KoF – Redovisning av  
  Biblioteksverksamheten 

  Att gällande biblioteksplan samt 
  kultur- och fritidsplan följs  
  (Bibliotek och media) 

  Bibliotekschef   Varje år   Förvaltningschef och 
  BKU-nämnd 

  Då den av BKU antagna biblioteksplanen (BKU  § 108 /2018  och BKU au §  87/2018) ännu inte antagits av  kommunfullmäktige utgår denna redovisning detta år. 
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  KoF – Redovisning 
  kulturskolan 

  Att gällande kultur- och  
 fritidsplan följs (Kulturskola) 

 Kultur- och fritidschef   Varje år   Redovisa antalet anmälda  
  flickor och pojkar, målet är 35 
  % av eleverna i åk 3-9. 

  Förvaltningschefen och 
 BKU-nämnd 

  Målet uppnått. 
  Läsåret 2018-2019 var det 41 procent av eleverna i åk 3-9, som deltog i Kulturskolans verksamhet. 206 flickor och 125 pojkar. 
  Läsåret 2017-2018 var det 46 procent av eleverna i åk 3-9, som deltog i Kulturskolans verksamhet. 221 flickor och 167 pojkar. 

  KoF – Redovisning öppen 
  ungdomsverksamhet 

  Att gällande kultur- och 
  fritidsplan följs 

  Ungdoms- och  
  fritidskonsulent 

  Varje år   Redovisa antalet mötesplatser
  och besökare flickor/pojkar,  
  på mötesplatser/fritidsgårdar 
  i kommunen samt antalet  
  kommunövergripande  
  arrangemang. 

  Kultur- och fritidschef 
  och BKU-nämnd 

Kommentar: Från november 2018 har målet uppnåtts att ha mötesplatser i Hammerdal, Hoting, Backe, Kyrktåsjö, Ulriksfors och Gäddede som är 
föreningsdrivna. I Strömsund finns Allaktivitetshuset Saga/Pelarn.  

Besöksstatistik: Hotings UG maj-nov 438 st,  Hammerdals UG Höjdaren jan-nov 319 st (121f och 198p),  Gäddede jan-okt 307 st (uppehåll 12/6-15/10.) 
Backe 101 st, Ulriksfors 10-12 varje onsdag, Kyrktåsjö 10-15 per öppen kväll. 
Allaktivitetshuset Saga 1 januari till 10 november 8 345 flickor, 9 249 pojkar totalt 17 594 . (Då finns det även vissa aktiviteter på Saga som inte har redovisats i 
dessa siffror). 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 18

Justering (Sign) 

§ 128 Dnr 2019.260 600 

Redovisning av inriktningsmål 2019 kultur- och fritidsavdel-
ningen. 

Kultur- och fritidschefen Lars- Erik Bergman tillsammans med kultursam-
ordnare Kerstin Pettersson ger en redovisning av kultur- och fritidsavdel-
ningens inriktningsmål. bilaga 

Beredning 
Arbetsutskottet § 93/2019 

Yrkande 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
____ 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2019 Inriktningsmål 2019 1 (5) 

Nämnd: Barn-, kultur- och utbildning Förvaltning: Barn-, kultur- och utbildning november 2019 bilaga § 128 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Indikator Rapporteras 
till KF 

Alla barn/elever inom förskola och 
grundskola ska klara kunskapsmå-
len 

Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen 
under 2019 

Betygsresultat.  
Andelen elever i åk 6-9 som nått 
målen i alla ämnen var 2017 70 %, 
2018 73,7 % och 2019 67,1 %.  

Däremot var det 73,1% i årskurs 9 
som nått målen i alla ämnen 2019. 
Motsvarande siffror 2018 var 71,6 % 
(Källa: egen statistik). 

Augusti 

Målet delvis 
uppfyllt för 
2019 

Andelen elever som minst är behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram ska öka 

Betygsresultat.  
2017 var 78,5 % av eleverna behö-
riga (Källa SIRIS). 
2018 var 78,5 % av eleverna behö-
riga (Källa: egen statistik). 
2019 var 81,5 % av eleverna behö-
riga (Källa: egen statistik). 

Augusti 

Målet upp-
fyllt för  
augusti 2019 

Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska 
inte öka  

Jämförelse av betygsresultat höst-
termin och vårtermin för årskurs 
sex och årskurs nio. 
April 2018: skillnaden har minskat 
för åk 9 (med ca 30 p) och bara ökat 
marginellt för åk 6 i höstbetygen. 
Augusti 2018: skillnaden har mins-
kat till 48,2 p för åk 9 VT 2018 (egen 
statistik) jämfört med 79,1 p VT 
2017 (SIRIS). 

HT april 
VT aug 
Målet upp-
fyllt för april 
2019 

Målet upp-
fyllt för  
augusti 2019 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2019 Inriktningsmål 2019 2 (5) 

April 2019: skillnaden har minskat 
för åk 9 med ca 9 p och minskat 
marginellt för åk 6 i höstbetygen. 

Augusti 2019: skillnaden har mins-
kat för åk 9 med ca 10 p och minskat 
ca 15 p för åk 6 i vårbetygen. 

Kommentar: 
Meritvärden åk 9 - HT 2017: flickor 207,0/ pojkar 158,5. Skillnaden mellan könen är 48,5 HT 2017. 
HT 2018 åk 9: flickor 211,1/pojkar 171,1. Skillnaden mellan könen är 40 p HT 2018. 
Meritvärde åk 6 – HT 2017: flickor 189,4/pojkar 154,6. Skillnaden mellan könen är 34,8 p HT 2017. 
HT 2018 åk 6: flickor 199/ pojkar 168, 3. Skillnaden mellan könen är 30,7 p. 
VT 2018 åk 9: flickor 224,3/pojkar 176,1. Skillnaden mellan könen är 48,2 p VT 2018. 
VT 2018 åk 6: flickor 212,5,/ pojkar 167,7. Skillnaden mellan könen är 44,8 p VT 2018. 
VT 2019 åk 9: flickor 221,5/pojkar 183,9. Skillnaden mellan könen är 37,6 p VT 2019. 
VT 2019 åk 6: flickor 216,2/ pojkar 186,9. Skillnaden mellan könen är 29,3 p VT 2019. 

Analys: Både i årskurs 6 och årskurs 9 har båda könen har höjt sina meritvärden jämfört med före-
gående höstterminsbetyg. Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade är att pojkarna har 
höjt sitt meritvärde något mer än flickorna. När det gäller våren 2019 har flickorna i åk 9 sänkt sitt 
betyg något jämfört med VT 2018. I övrig har pojkarna i åk 6 och åk 9 och flickorna i åk 6 höjt sitt 
betyg jämfört med VT 2018. 

DLS (diagnos läs- och skriv) – resultaten för 
årskurs två ska vara bättre än föregående år 

2017 låg 31 % av eleverna under 
värde 4 (skala 1-9) 
När det gäller läsförståelsen 2018 
låg 20 % av flickorna och 36 % av 
pojkarna under värde 4. Medel 28% 
När det gäller läsförståelsen 2019 
låg 18 % av flickorna och 37 % av 
pojkarna under värde 4. Medel 27% 

Augusti 

Målet upp-
fyllt för april 
2019 
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Psykisk ohälsa ska minska Andelen elever som upplever att de mår bra 
ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs 
sju. 

Andelen elever, i årskurs sju, som känner 
sig ledsna eller nedstämda minst en gång i 
veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön 

För psykisk hälsa relevanta frågor i 
skolsköterskornas elevhälsosamtal. 
94,4 % av pojkarna och 66 % av 
flickorna uppger lå 2018/19 att de 
mår bra eller mycket bra. Det mots-
varar 80,8 % av alla sjuor. 

7,5 % av pojkarna och 46 % av flick-
orna uppger lå 2018/19 att de kän-
ner sig ledsna eller nedstämda 
minst en gång i veckan. Det mots-
varar 26 % av alla sjuor. 

Augusti 

Målet delvis 
uppfyllt för 
2019 

 Kommentar: Pojkarna uppger i högre utsträckning att de mår bra jämfört med flickorna. 
 Pojkarnas värden är betydligt bättre och ganska stabila. 

2019 mådde 66% av flickorna och 94,4 % av pojkarna bra. Det motsvarade 80,8 % av alla sjuor. 
46 % av flickorna och 7,5 % av pojkarna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en 
gång i veckan. Det motsvarar 26 % av alla sjuor. 

2018 mådde 75 % av flickorna och 98,1% av pojkarna bra. Det motsvarade 87,2 % av alla sjuor. 37,5 
% av flickorna och 7,6 % av pojkarna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en 
gång i veckan. Det motsvarar 21,8 % av alla sjuor. 

 2017 mådde de allra flesta flickor (90,4%) och pojkar (93,4%) i årskurs 7 bra. 28,8 % av flickorna 
och 9,9 % av pojkarna i åk 7 kände sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen 
eller nedstämd.   

2014 mådde de allra flesta flickor (87 %) och pojkar (97 %) i årskurs 7 bra. 16 % av flickorna och 9 
% av pojkarna i åk 7 kände sig ibland, ofta eller alltid ledsen eller nedstämd. Från 2015 och 2016 
saknas uppgifter om denna åldersgrupp. 
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Inflyttningen ska öka Minst 60 % av de som ansöker om plats i 
förskola ska få plats på önskat datum. 

2019 fick 53 % plats på önskat da-
tum. 

December 

Målet delvis 
uppfyllt för 
2019 

Kommentar: De förskoleområden som nådde målet var Frostviken och Hammerdal. De förskole-
områden som inte nådde målet var Backe-Hoting och Strömsunds centralort. Orsaken till att man 
inte nådde målet på dessa orter var bl.a. omorganisation av antalet förskolor och att man spred ut 
inskolningar för att de inte skulle vara samtidigt på respektive förskoleavdelning. I många ansök-
ningar uppgavs också ”omgående” på önskat datum, vilket är svårt att tillgodose. Väntetiden för 
hela kommunen för de barn som inte fick plats på förskolan på önskat placeringsdatum var i snitt 
18 dagar. Däremot har kommunen klarat fyramånadersregeln. 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 
Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i re-
dovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Alla barn och ungdomar (6-19 år) 
ska erbjudas plats i musik- och 
kulturskolan. 

 Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i 
kulturskolans ämneskurser. Annan verk-
samhet ska finnas i FSK till åk 2 

Statistik och uppföljning från Kul-
turskolan Kulturskolan hade lå 
18/19 41% av eleverna i åk 3-9 som 
deltog i Kulturskolan. Och i FSK 
hade vi bild och form samt i åk 2 
musiklek 

November 

Målet upp-
fyllt för lå 
18/19 

Ungdoms- och fritidskonsulenten 
ska samordna och organisera mö-
tesplatser för ungdomar i hela 
kommunen. 

Mötesplatser ska finnas på alla orter med 
skola.  

Kartläggning av Kultur- och fri-
tidsavdelningen Mötesplatser finns 
2019 i Hoting, Backe, Gäddede, 
Hammerdal, Ulriksfors, Kyrktåsjö-
samt Strömsund. 

November 

Målet upp-
fyllt för 
18/19 
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Andelen ungdomar som deltar i 
föreningslivet ska öka 

Andelen ska i första hand öka, i andra hand 
inte minska. 

Statistik från Kultur- och fritidsav-
delningen Antalet deltagare som 
erhållit LOK stöd. Flickor Läsåret 
18/19, 14 242 st, (Läsåret, 17/18, 15 
126 st) Pojkar Läsåret 18/19, 19 227 
st (Läsåret 17/18, 23 792 st) 

November 
Målet ej 
uppfyllt för 
lå 18/19 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 19

Justering (Sign) 

§ 129 Dnr 2019.13 600 

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

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
191017§ 106 har det inkommit 2 ärenden enligt synpunkts- och klagomåls-
hantering och 4 ärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 
2010:800, 6 kap. 10 §).  

Beredning 
Arbetsutskottet § 94/2019 

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

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 tren-
der och åtgärder. Redovisas i februari 2020.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

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 tren-
der och åtgärder. Redovisas i februari 2020.

_____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 20

Justering (Sign) 

§ 130 Dnr 2019.285 040 

Skolpeng 2020 

Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till skolpeng, barnomsorgspeng 
samt bidrag till pedagogisk omsorg för 2020. bilaga 

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

Nämnden antar Skolpeng 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden antar Skolpeng 2020. 
_____   

Beslutsexpediering 

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



"Skolpeng" 2020  Barn- och utbildningsförvaltningen

"Skolpengen" 2020 baseras på principen "Bidrag på lika villkor".

Förutsättningar inför 2020 är:
- att den totala (netto)budgetramen ökat med 1 975 000 kr. 
- att antalet elever i beräkningsunderlaget, i kommunens grundskolor, är 31 st färre än 2019
totalt 1 165 elever.
- att kostnaderna för "lokalanpassningen 2010" är lagt till KS "outhyrda lokaler".
Beloppet är oförändrat, 4 200 tkr. 

Här redovisas nivåerna för 2020 års "skolpeng":

Förskole-
klass 2019 Åk 1 - 3 2019

Grundbelopp 51 800 49 537 57 784 kr 57 848 kr
Lokaler 2 691 1 940 14 208 kr 14 820 kr
Adm (3 %) 1 635 1 544 2 160 kr 2 180 kr

Merv skatt (6 %) 3 368 3 181 4 449 kr 4 491 kr

Skolpeng 2020: 59 494 kr 56 202 kr 78 600 kr 79 339 kr

Åk 4 - 6 2019 Åk 7 - 9 2019

Grundbelopp 65 832 kr 65 888 kr 99 715 kr 97 719 kr
Lokaler 14 208 kr 14 820 kr 34 335 kr 32 077 kr
Adm (3 %) 2 401 kr 2 421 kr 4 021 kr 3 894 kr

Merv skatt (6 %) 4 946 kr 4 988 kr 8 284 kr 8 021 kr

Skolpeng 2020: 87 387 kr 88 117 kr 146 355 kr 141 711 kr

Kommentar:

Skolpeng 2020 baseras på kommunens interna skolpeng för respektive årskurs.
Kostnadsslag för administration har räknats bort såsom administratör. 

Utöver den interna skolpengen har ytterliggare kostnader från den yttre verksamheten såsom 
lokaler inkl verksamhetsservice och lokalvård, måltider,skolskjutsar och rektor tillkommit.

De kategorier vi har tilldelat vår verksamhet ska även tilldelas fristående verksamhet i samma
utsträckning utifrån rektors bedömning av enskild elev:

Särskilt stöd, ej särskola - 20 tkr / år per elev. 
Invandrad de senaste 5 åren - 9 tkr / år per elev.

Kategorierna förälders utbildningsbakgrund och familjer med försörjningsstöd är utfördelad per
elev i grundbeloppet. 

Hyrorna är uppräknad 1 % utifrån uppskattad indexökning. 

I övrigt är personal och övriga avtal uppdaterad till 2020 års nivåer. 

bilaga §  130



"Skolpeng" Fritids 2020  Barn- och utbildningsförvaltningen

"Skolpengen Fritids" 2020  är en uppdatering av föregående års beräkningar, 
 och baseras på principen "Bidrag på lika villkor"

Förutsättningar inför 2020 är:
- att den totala (netto)budgetramen ökat med 1 975 000 kr. 
- att antalet barn i beräkningsunderlaget, på kommunens fritids, är 6 st fler än 2019
totalt 405 st barn.

Här redovisas de budgeterade nivåerna för 2020 års "skolpeng Fritids":

Fritids Fritids (2019)

Grundbelopp 56 182 kr 56 060 kr
Lokaler 5 049 kr 5 113 kr
Adm (3 %) 1 837 kr 1 835 kr
Merv skatt (6 %) 3 784 kr 3 780 kr

Skolpeng (Fritids) 2020: 66 853 kr 66 788 kr

Kommentar:

Skolpeng 2020 baseras på kommunens interna skolpeng för respektive verksamhet.
Kostnadsslag för administration har räknats bort såsom administratör.

Utöver den interna skolpengen har ytterliggare kostnader från den yttre verksamheten såsom 
lokaler inkl verksamhetsservice och lokalvård, måltider och rektor tillkommit.

De kategorier vi har tilldelat vår verksamhet ska även tilldelas fristående verksamhet i samma
utsträckning utifrån rektors bedömning av enskild elev:

Särskilt stöd, ej särskola - 20 tkr / år per elev. 
Invandrad de senaste 5 åren - 9 tkr / år per elev.

Hyrorna är uppräknad 1 % utifrån uppskattad indexökning. 

I övrigt är personal och övriga avtal uppdaterad till 2020 år nivåer. 



"Barnomsorgspeng Förskola" 2020,  Barn- och utbildningsförvaltningen

"Barnomsorgspengen Förskola" 2020, är en uppdatering av föregående års beräkningar, och baseras på principen
"Bidrag på lika villkor"

Förutsättningar inför 2020 är:
- att den totala (netto)budgetramen ökat med 1 975 000 kr. 
- att antalet barn i beräkningsunderlaget, i kommunens förskolor, är 3 st fler än 2019
totalt 526 st barn.

Här redovisas de budgeterade nivåerna för 2020 års "barnomsorgspeng Förskola":

Förskola
Förskola  (2019)

Grundbelopp 90 259 kr 88 448 kr
Lokaler 15 443 kr 15 532 kr
Adm (3 %) 3 171 kr 3 119 kr
Merv skatt (6 %) 6 532 kr 6 426 kr

Barnomsorgspeng (Förskola) 2020: 115 405 kr 113 525 kr

Kommentar:

Skolpeng 2020 baseras på kommunens interna skolpeng för respektive verksamhet.
Kostnadsslag för administration har räknats bort såsom administratör.

Utöver den interna skolpengen har ytterliggare kostnader från den yttre verksamheten såsom 
lokaler inkl verksamhetsservice och lokalvård, måltider och förskolechef tillkommit.

De kategorier vi har tilldelat vår verksamhet ska även tilldelas fristående verksamhet i samma
utsträckning utifrån förskolechefs bedömning av enskilt barn:

Särskilt stöd, ej särskola - 20 tkr / år per barn. 
Invandrad de senaste 5 åren - 9 tkr / år per barn.

Hyrorna är uppräknad 1 % utifrån uppskattad indexökning. 

I övrigt är personal och övriga avtal uppdaterad till 2020 år nivåer. 



"Pedagogisk omsorg" 2020,  Barn- och utbildningsförvaltningen

Ersättning för pedagogisk omsorg 2020.

Underlaget för ersättningsnivån är kommunens interna skolpeng för respektive verksamhet.

Här redovisas för 2020 års ersättning för pedagogisk omsorg:

Pedagogisk Pedagogisk
omsorg omsorg (2019)

Grundbelopp 77 166 kr 76 666 kr
Omkostnadsersättning
Adm (1 %) 772 kr 767 kr
Merv skatt (6 %) 4 676 kr 4 646 kr

Pedagogisk omsorg 2020: 82 614 kr 82 079 kr

Kommentar:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 21

Justering (Sign) 

§ 131 Dnr 2019.285 040 

Interkommunal ersättning 2020 

Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till skolpeng, barnomsorgspeng 
samt bidrag till pedagogisk omsorg för 2020. bilaga 

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

Nämnden antar interkommunal ersättning för 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden antar interkommunal ersättning för 2020. 
_____   

Beslutsexpediering 

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



"Interkommunal ersättning" 2020,  Barn- och utbildningsförvaltningen

Nivån för Strömsunds "interkommunala ersättning" bygger på skolpengen för 2020 vilken baseras 

på principen "Bidrag på lika villkor".

Till grund för "Skolpeng 2020" ligger budgeterade kostnader för åk F - 9.

Här redovisas nivåerna för "interkommunal ersättning" i Strömsunds kommun gällande 2020.

Åk 1 - 3 Åk 1 - 3 Åk 4 - 6 Åk 4 - 6

Exklusive Inklusive Exklusive Inklusive

skolskjutsar skolskjutsar skolskjutsar skolskjutsar

"Grundbelopp" 57 848 kr 66 760 kr 65 832 kr 74 808 kr

Lokaler 14 208 kr 14 820 kr 14 208 kr 14 208 kr

Interkommunal ers: 72 056 kr 81 580 kr 80 040 kr 89 016 kr

Åk 7 - 9 Åk 7 - 9 Förskoleklass

Exklusive Inklusive Exklusive

skolskjutsar skolskjutsar skolskjutsar

"Grundbelopp" 99 715 kr 110 293 kr 51 800 kr

Lokaler 34 335 kr 34 335 kr 2 691 kr

Interkommunal ers: 134 050 kr 144 628 kr 54 491 kr

Kommentar:

"Grundbeloppen" har två olika summor, en inklusive skolskjuts och en exklusive skolskjuts.

bilaga § 131



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 22

Justering (Sign) 

§ 132 Dnr 2019.265 867 

Stipendium till Hans-Eric Dahlgrens minne 

Arbetsutskottet har tagit del av kulturskolans personals förslag till motta-
gare av stipendium och kommer att meddela nämnden förslag till motta-
gare på sammanträdet den 5 december 2019. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 95/2019 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 2020 års stipendium går 
till Elin Jonsson, med följande motivering: 

Elin Jonsson är född och uppvuxen i Strömsund. Hon började tidigt spela 
fiol och deltog i Bo Anders Perssons suzukigrupp från två års ålder. Seder-
mera började hon även med fiollektioner på kulturskolan, först för Bo An-
ders och sedan för Lasse Wikström. Elin spelade också i många år i Famil-
jeorkestern under ledning av Hans Eric Dahlgren.  

Elin har utbildat sig till fiolpedagog på Musikhögskolan Ingesund och har 
även en masterexamen i nordisk folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan. 
Denna utbildning innebar studier i hela norden: Syddansk Musikkonserva-
torium i Odense, Sibelius Akademin i Helsingfors och Ole Bull Akademiet 
på Voss i tillägg till studierna i Stockholm.  

Elin arbetar idag som fiolpedagog och frilansande musiker och är bosatt i 
Umeå. Hon undervisar både på kulturskolan i Umeå och på Framnäs Folk-
högskola. Hon är aktiv i flera olika band bl.a folkmusikkvartetten Rim som 
spelar konserter i hela Europa.  

Elin mottog Zornmärket i silver år 2012 och kan därmed titulera sig Riks-
spelman. Hon har även mottagit flera stipendier, till exempel Bror Hjorts 
folkmusikstipendium år 2013. 
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Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-12-05 23

Justering (Sign) 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 2020 års stipendium går 
till Elin Jonsson, med följande motivering: 

Elin Jonsson är född och uppvuxen i Strömsund. Hon började tidigt spela 
fiol och deltog i Bo Anders Perssons suzukigrupp från två års ålder. Seder-
mera började hon även med fiollektioner på kulturskolan, först för Bo An-
ders och sedan för Lasse Wikström. Elin spelade också i många år i Famil-
jeorkestern under ledning av Hans Eric Dahlgren.  

Elin har utbildat sig till fiolpedagog på Musikhögskolan Ingesund och har 
även en masterexamen i nordisk folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan. 
Denna utbildning innebar studier i hela norden: Syddansk Musikkonserva-
torium i Odense, Sibelius Akademin i Helsingfors och Ole Bull Akademiet 
på Voss i tillägg till studierna i Stockholm.  

Elin arbetar idag som fiolpedagog och frilansande musiker och är bosatt i 
Umeå. Hon undervisar både på kulturskolan i Umeå och på Framnäs Folk-
högskola. Hon är aktiv i flera olika band bl.a folkmusikkvartetten Rim som 
spelar konserter i hela Europa.  

Elin mottog Zornmärket i silver år 2012 och kan därmed titulera sig Riks-
spelman. Hon har även mottagit flera stipendier, till exempel Bror Hjorts 
folkmusikstipendium år 2013. 

Beslutsexpediering 

Kultur- och fritidschef 
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Justering (Sign) 

§ 133 Dnr 2019.67 600 

Övriga frågor 

Uppföljning av beslut tagna i barn-, kultur- och utbildnings-
förvaltningen från och med 21 mars 2019.   

Kvalitetsutvecklaren har på nämndens uppdrag granskat de beslut barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden fattat för perioden mars 2019 till och med 
november 2019. bilaga 
De beslut som krävde uppföljning har redovisats.   

Nedanstående ärenden avslutas då uppföljning har genomförts den 5 de-
cember. 

1. Nummer 6, BKU § 118/2018 – Uppföljning av beslut § 49/2018
2. Nummer 16, BKU § 52/2019 - Uppföljning av beslut BKU § 32/2019
3. Nummer 29, BKU § 103/2019 – Huvudmannens plan för systema-

tiska kvalitetsarbetet – Grundsärskolan

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

Nämnden har tagit del av informationen och godkänner redovisningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen och godkänner redovisningen.
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga rektorer grundskola och förskola 
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Uppföljning av beslut tagna i barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 2019  

Kvalitetsutvecklaren har på nämndens uppdrag granskat de beslut barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden fattat för perioden mars 2019 till och 
med november 2019. De beslut som kräver uppföljning har gåtts igenom 
nedan. Den förra uppföljningen gällde 2018-2019 och följdes upp i nämn-
den (2019-03-21 § 32). 

Uppföljning av beslut tagna i nämnden 

1. BKU § 66/2018 - Uppföljning av förskolornas utomhusmiljö utifrån
gällande riktlinjer i Strömsunds kommun

1 Barn-, kultur och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen/ 
redovisningen. Frostvikens utomhusmiljö måste snarast ses över och 
prioriteras i samråd med Teknik- och serviceförvaltningen. 
2 Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en plan för de åtgärder som 
behövs för att säkerställa en godtagbar utomhusmiljö vid de förskolor där 
det idag ej är tillräckligt utifrån upprättad checklista. Återredovisning av 
vidtagna åtgärder görs till nämnden i maj 2019. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-05-27 § 63). 

2. BKU § 78/2018 - Redovisning av sommarskolan 2018
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och 
uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder man föreslagit. 
Kommentar: Har tagits upp med rektorerna inför planeringen av sommarskola 
2019. 

3. BKU § 114/2019 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitets-
arbetet – Fritidshem

1 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  
2 Vid nästa årsredovisning vill nämnden ha en uppföljning på hur de cen-
trala riktlinjerna att samverka mellan skolformerna har följts. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-10-17 § 104). 

4. BKU § 115/2018 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitets-
arbetet – Förskoleklass

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning vill nämnden ha en uppföljning av resultatet
av språkutvecklande arbetssätt. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-10-17 § 105). 
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5. BKU § 116/2018 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitets-
arbetet – Grundskolan

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
2. Förvaltningschefen har identifierat följande områden som behöver ut-
vecklas för att utveckla elevernas kunskapsresultat: 
• Utveckling av undervisningens kvalitet i förskola och skola.
• Utveckling av rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap.
• Utveckling av elevhälsoarbetet.
• Digitalisering.
• Kompetensförsörjning.
3. Vid nästa års uppföljning ska nämnden få en mer detaljerad beskriv-
ning på vilka åtgärder som vidtagits (inom de fem identifierade områ-
dena) och vilka resultat man uppnått med att förbättra kunskapsresulta-
ten för barn/eleverna samt en analys på eventuella metoder som varit 
framgångsrika. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-10-17 § 101).  

6. BKU § 118/2018 – Uppföljning av beslut § 49/2018
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit det av uppföljningen.
2. Den uppföljning och redovisning som presenterats innebär att den mall
som prövats behöver revideras och utvecklas därför görs en återkoppling 
till arbetsutskottet i november 2019 vilket resultat som uppnåtts med den 
reviderade mallen.  
Kommentar: Ska redovisas i BKU november 2019. 

7. BKU § 128/2018 – Riktlinjer för barnomsorg
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av återkopp-
lingen/redovisningen och ser fram emot att få en återkoppling till arbets-
utskottet i september 2019. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-09-19 § 88). 

8. BKU § 13/2019 – Utvärdering 2018 – Jamtli öppna förskola i Ström
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen för
2018. 
2. Redovisning av planering/program för 2019 utifrån framtagna förslag
önskas till nämndsammanträdet den 25 april. 
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att kalla chefen för Jamtli samt
representant från Hembygdsföreningens styrelse att tillsammans med re-
presentant från barn-, kultur- och utbildningsnämnden få tillstånd ett 
möte i slutet av september för fortsatta diskussioner om eventuell avtals-
förlängning efter 2019. 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 8 
Datum 2019-11-26        

Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2019.67 600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Kommentar: Punkt 2 genomfört (BKU 2019-04-25 § 50). Punkt 3 ett första 
möte är genomfört och ett andra är planerat i januari 2020.   

9. BKU § 16/2019 – Redovisning SKA förskolan – Utveckling och lä-
rande samt Barn i behov av särskilt stöd

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning önskas en konkret beskrivning av vad de fö-
reslagna åtgärderna lett fram till dvs. resultatet av åtgärderna. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU februari 2020. 

10. BKU § 17/2019 – Redovisning SKA skolan – barn med särskilda be-
hov samt elevhälsan

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Vid nästa års redovisning önskas en konkret beskrivning av vad de fö-
reslagna åtgärderna gett för resultat. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU februari 2020. 

11. BKU § 17/2019 – Betygsresultat ht-18
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Finns förslag på åtgärder/insatser som behövs för att förbättra resulta-
ten under vårterminen och hur ser dessa ut och vilka effekter väntas upp-
nås. Redovisning över vilka insatser som görs för att förbättra pojkarnas 
resultat. Återkoppling till arbetsutskottet den 4 april. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-05-25 § 51). 

12. BKU § 20/2019 – Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018
för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Nya inriktningsmål och effektmål kommer att tas fram. Presenteras till
arbetsutskottet i juni 2019. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-08-22 § 76). 

13. BKU § 21/2019 – Uppföljning inriktningsmål och effektmål 2018
för kultur- och fritidsavdelningen

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Nämnden uppdrar till kultur- och fritidschefen att komma med förslag
för att förbättra måluppfyllelsen vad gäller att öka ungdomars deltagande 
i föreningslivet. Presenteras till arbetsutskottet den 4 april 2019. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-04-25 § 52).  

14. BKU § 24/2019 – Revidering av kultur- och fritidsplan
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till Kultur- och fritidsav-
delningen att revidera nuvarande kultur- och fritidsplan 2017-2019. För 
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att komma med förslag på en reviderad som ska gälla 2020-2022. Förslag 
på den reviderade ska hanteras av BKU au i september 2019. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-09-19 § 89). 

15. BKU § 49/2019 – Redovisningar synpunkter och klagomål
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Återkoppling till arbetsutskottet i maj vilka ärenden som är pågående
och vilka som är avslutade/ åtgärdade. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-05-27 § 65). 

16. BKU § 52/2019 - Uppföljning av beslut BKU § 32/2019
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen för 
att förbättra måluppfyllelsen vad gäller att öka ungdomars deltagande i 
föreningslivet. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att till nämndsam-
manträdet i december komma med förslag på bättre mätmetoder. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU december 2019. 

17. BKU § 54/2019 – Revidera delegationsordningen
Förvaltningschefen får i uppdrag att se över och revidera delegationsord-
ningen. Ett förslag till reviderad delegationsordning önskas till arbetsut-
skottet i juni. Kommentar: Genomfört (BKU 2019-08-22 § 74). 

18. BKU § 58/2019 – Elevärende
1. Barn-, kultur och utbildningsnämnden ställer sig bakom arbetsutskot-
tets beslut § 35/2019. 
2. Nämnden vill få en uppföljning av ärendet till arbetsutskottet den 3 ok-
tober. 
Kommentar: Genomfört (BKU 2019-10-17 § 109). 

19. BKU § 61/2019 – Redovisning SKA förskolan – Barns inflytande
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
2. Till nästa års redovisning önskas en redovisning av de resultat man
uppnått på förskolorna vad gäller att utveckla undervisningens kvalitet 
samt utvecklingen av ”elevhälsoarbetet”. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU maj 2020. 

20. BKU § 63/2019 – Uppföljning av beslut BKU § 32/2019
Ärendet skjuts fram tills investeringsbudgeten är antagen och förvalt-
ningen får då inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en god-
tagbar utomhusmiljö.  
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21. BKU § 64/2019 – Flytt av bibliotek i Hoting
4. En utvärdering/undersökning ska ske december 2020 för att se om den
förändrade biblioteksservicen har medfört flera besök av bokbilens ser-
vice än med tidigare filialer och om man uppnått en högre utlånings fre-
kvens, på de orter man genomfört förändringen innan nämnden tar beslut 
om hur de går vidare med de andra två filialerna. Under tiden gör man 
kontinuerliga av checkningar av lånestatistik både när det gäller antalet 
lån och antalet unika låntagare. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU december 2020. 

22. BKU § 67/2019 – Riktlinjer stipendier
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen
beträffande riktlinjer för de olika stipendierna samt Hedenvindsplaketten. 
2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att komma med förslag för
hantering av framtida stipendieutdelningar gällande Hedenvindplaket-
ten.  

23. BKU § 72/2019 – Betygsresultat vt-19
Åtgärdsförslag 
• Utveckla det pedagogiska ledarskapet (SBS-insats ht -19)
• Ge förutsättningar för ett kontinuerligt kollegialt lärande
• Fortsätt utveckla elevhälsans arbete
• Använd distansteknik som komplement i undervisningen, i första hand
för moderna språk och modersmål 

Ett åtgärdsförslag har presenterats som nämnden ställer sig bakom och 
önskar en delredovisning av åtgärderna vid sammanträdet i februari 2020 
utifrån höstterminen betygsresultat.  
Kommentar: Ska redovisas i BKU februari 2020. 

24. BKU § 79/2019 – Bidragsansökan från Hammerdals ryttarförening
1. Barn- kultur och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till kultur- 
och fritidschefen för en tydligare beslutsmotivering för avslag till kom-
munstyrelsen.   
2. Ärendet redovisas vid arbetsutskottet den 5 september.
Kommentar: Genomfört (Bkuau 2019-09-05 § 63 och BKU 2019-09-19 §90). 

25. BKU § 83/2019 – Bokslutsprognos per 31 augusti, barn-, kultur- 
och utbildningsförvaltningen

b. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och förskoleområ-
den som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgärder som vidta-
gits.  
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c. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostnader, som
har dykt upp efter skolstarten.. 
e. Påbörja en utredning och se över vad som förorsakar våra extremt höga
overhead-kostnader i förhållande till jämförbara kommuner. Utredningen 
motiveras och presenteras vid nämndsammanträde den 5 december 2019.  
Kommentar:  b-c Genomfört (BKU 2019-10-17 § 110). e Ska redovisas i BKU 5 
december 2019. 

26. BKU § 96/2019 – Budget 2020, barn-, kultur- och utbildningsför-
valtningen.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att skriva en risk- och konsekvensana-
lys. Risk och konsekvensanalysen går ej genomarbetas till protokollet och 
därför redovisas den till barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-
utskott den 14 november 2019 och underlaget följs med i kallelsen. 
Kommentar:  Genomfört (Bkuau 2019-11-14 § 84). 

27. BKU § 100/2019 – Redovisning av tillgänglighetsplan
2. Tillgänglighetsplanen revideras till arbetsutskottets sammanträde den
23 januari 2020. Kommentar: Ska redovisas i Bkuau januari 2020. 

28. BKU § 101/2019 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitets-
arbetet - Grundskolan

Redovisningen godkänns med följande tillägg: Att nämnden får en redo-
visning av huvudmannens åtgärdsplan för läsåret 2019/2020 vilka effek-
ter man uppnått på respektive rektorsområde. Redovisningen görs i sam-
band med slutredovisningen i det systematiska kvalitetsarbetet gällande 
grundskolan hösten 2020. Kommentar: Ska redovisas i BKU hösten 2020. 

29. BKU § 103/2019 – Huvudmannens plan för systematiska kvalitets-
arbetet – Grundsärskolan

Nämnden godkänner redovisningen med följande tillägg: En uppföljning 
görs till nämnden den 5 december 2019 angående elever vi har tillsyns-
plikt för som går i andra kommuner. 
Kommentar: Ska redovisas i BKU 5 december 2019. 

30. BKU § 109/2019 – Uppföljning av elevärende. Bku nämnd
§ 58/2019

2. Uppföljning önskas i ärendet vid terminens slut. Redovisas vid arbets-
utskottet den 23 januari 2020. 
Kommentar: Ska redovisas i Bkuau 23 januari 2020. 
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Resultat av uppföljningen 

Uppföljningen visar att av 30 beslut som ska vara föremål för uppföljning 
av nämnden har 17 beslut (ärendena 1-5, 7-8, 11-15, 17-18 och 24-26) följts 
upp och 13 beslut kommer att följas upp längre fram (ärendena 6, 9-10, 16, 
19-23 och 27-30).  

Initierare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef. 

Förslag till beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar, utifrån den planerade 
uppföljningen/tidsplanen, en återkoppling vad som hänt i följande ären-
den och beslut.  

 Ärende 6. BKU § 118/2018 – Uppföljning av beslut § 49/2018. Ska redo-
visas i BKU november 2019.

 Ärende 9. BKU § 16/2019 – Redovisning SKA förskolan – Utveckling och

lärande samt Barn i behov av särskilt stöd. Ska redovisas i BKU februari

2020. 
 Ärende 10. BKU § 17/2019 – Redovisning SKA skolan – barn med sär-

skilda behov samt elevhälsan. Ska redovisas i BKU februari 2020.

 Ärende 16. BKU § 52/2019 - Uppföljning av beslut BKU § 32/2019.
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att till nämndsammanträdet i
december komma med förslag på bättre mätmetoder. Ska redovisas i
BKU december 2019.

 Ärende 19. BKU § 61/2019 – Redovisning SKA förskolan – Barns infly-

tande. Ska redovisas i BKU maj 2020.

 Ärende 20. BKU § 63/2019 – Uppföljning av beslut BKU § 32/2019

Ärendet skjuts fram tills investeringsbudgeten är antagen och förvalt-
ningen får då inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en
godtagbar utomhusmiljö. Ska redovisas i BKU januari 2020.

 Ärende 21. BKU § 64/2019 – Flytt av bibliotek i Hoting. En utvärde-
ring/undersökning ska ske december 2020. Ska redovisas i BKU decem-
ber 2020.

 Ärende 22. BKU § 67/2019 – Riktlinjer stipendier. Ska redovisas i BKU
våren 2020.

 Ärende 23. BKU § 72/2019 – Betygsresultat vt-19. Ska redovisas i BKU
februari 2020.
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 Ärende 27. BKU § 100/2019 – Redovisning av tillgänglighetsplan. Ska
(revideras) redovisas i Bkuau januari 2020.

 Ärende 28. BKU § 101/2019 – Huvudmannens plan för systematiska
kvalitetsarbetet – Grundskolan. Ska redovisas i BKU hösten 2020.

 Ärende 29. BKU § 103/2019 – Huvudmannens plan för systematiska
kvalitetsarbetet – Grundsärskolan. En uppföljning görs till nämnden
den 5 december 2019 angående elever vi har tillsynsplikt för som går i
andra kommuner. Ska redovisas i BKU 5 december 2019.

 Ärende 30. BKU § 109/2019 – Uppföljning av elevärende. Bku nämnd
§ 58/2019. Ska redovisas i Bkuau 23 januari 2020.

Underskrift 

 ...............................................................................  
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Barn-, kultur och utbildnings-
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2019-12-05 25

Justering (Sign) 

§ 134

Delgivningar 

1. Arbetsutskottets protokoll §§ 81-95.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
____ 
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§ 135

Delegationsbeslut 

Kultursamordnarens beviljande av bidrag till kulturarrangemang.  

(Nr 17-26 2019)   

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden godkänner delegationsbeslut nr 17 – 26 2019 




