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§ 82

Information 

1. Ärendegenomgång.

2. Ordförande Lena Johansson informerar om:
a) Den 16 september deltog nämndsordförande och Barn-, kultur och

utbildningschef i den kommunala samverkansråd BUZ .
b) Den 17 september deltog nämndsordförande tillsammans med,

kommunalråd, kommundirektör, Barn-, kultur och utbildningschef,
kultur- och fritidschef och vice ordförande Barn- kultur och utbild-
ningsnämnd i ett medborgarmöte angående biblioteket i Hoting.

3. Jan-Erik Sandström och Anna Jonasson informerar om Jätten Jorm
Förskola vid studiebesök på förmiddagen.

4. Karin Hagerud Stake, rektor Frostviksskolan informerar om den
nuvarande situationen inom sitt verksamhetsområde. Bland annat
togs ombyggnationen och elevernas måluppfyllelse upp.

5. Jonas Tackerudh och Ann Kvemo, engagerade föräldrar, informerar
om kultur- och fritidsfrågor i Gäddede.
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§ 83 Dnr 2019.88 041 

Bokslutsprognos per 31 augusti, barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har fått i 
uppdrag att redovisa till nämnden den 19 september vilka förskole- och 
rektorsområden som prognoserar ett stort underskott och orsaker till detta 
samt föreslå åtgärder som minskar underskottet.  

Beredning 
Arbetsutskottet § 56/2019 

Yrkande   
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med följande tillägg: 

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetprogno-
sen.

2. Förvaltningschef i barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att:

a. Fortsätta vidta åtgärder för att minska underskottet.
b. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och försko-

leområden som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgär-
der som vidtagits.

c. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostna-
der, som har dykt upp efter skolstarten.

d. Presentera utfallet av de förslag som genomförts av tidigare be-
slutade åtgärder.

e. Påbörja en utredning och se över vad som förorsakar våra ex-
tremt höga overhead-kostnader i förhållande till jämförbara
kommuner. Utredningen motiveras och presenteras vid nämnd-
sammanträde den 5 december 2019.

3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar/begär ett tilläggsanslag
hos fullmäktiga på 8,135 miljoner.
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Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetprogno-
sen.

2. Förvaltningschef i barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att:

a. Fortsätta vidta åtgärder för att minska underskottet.
b. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och försko-

leområden som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgär-
der som vidtagits.

c. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostna-
der, som har dykt upp efter skolstarten.

d. Presentera utfallet av de förslag som genomförts av tidigare be-
slutade åtgärder.

e. Påbörja en utredning och se över vad som förorsakar våra ex-
tremt höga overhead-kostnader i förhållande till jämförbara
kommuner. Utredningen motiveras och presenteras vid nämnd-
sammanträde den 5 december 2019.

3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar/begär ett tilläggsanslag
hos fullmäktiga på 8,135 miljoner.

____ 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiga 
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§ 84 Dnr 2019.89 041 

Bokslutsprognos per 31 augusti 2019 kultur- och fritidsavdel-
ningen 

Kultur- och fritidschefen informerar om bokslutsprognosen per 31 augusti 
2019 för kultur- och fritidsavdelningen.  

Beredning 
Arbetsutskottet § 57/2019 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och 
godkänner bokslutsprognosen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och 
godkänner bokslutsprognosen. 
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2019.192 600 

Uppföljning av internkontrollplan för perioden 2018-2019 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016, § 
140, om internkontrollplan för nämndens verksamheter för 2017.  
En uppföljning har gjorts under 2017, § 74 och § 138. Uppföljningar har också 
gjorts under 2018, § 85, § 102, § 124 och 2019 § 57.  
Här görs nu den slutliga redovisningen för 2019 för att överensstämma med 
förvaltningens och nämndens modell för systematiskt kvalitetsarbete utifrån 
gällande internkontrollplan.  

Beredning 
Arbetsutskottet § 58/2019 

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av den slutliga redo-
visningen för 2019, och godkänner den.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av den slutliga redo-
visningen för 2019, och godkänner den.  
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Bibliotekschef 
Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen  
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§ 86 Dnr 2019.13 600 

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

Sedan föregående redovisning i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
190822§ 77 har det inkommit 2 ärenden enligt synpunkts- och klagomåls-
hantering och 2 ärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 
2010:800, 6 kap. 10 §).  

Beredning 
Arbetsutskottet § 59/2019 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
_____   

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 87 Dnr 2019.88 041 

Redovisning av inriktningsmål 2019 

Redovisningarna av inriktningsmålen har inkommit från förvaltningen. 

Beredning 
Arbetsutskottet § 60/2019 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
_____   

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Bibliotekschef 
Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen  
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§ 88 Dnr 2018.151 606 

Uppföljning av beslut BKU § 32/2019 riktlinjer för barnom-
sorg  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 oktober 2018, § 
107, ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med förskolecheferna 
(rektorerna mot förskolan) se över nya riktlinjer som föreslås gälla.  

Uppföljningen gjordes vid barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 19 
september 2019. Bilaga 1

Beredning 
Arbetsutskottet § 61/2019 

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och 
antar riktlinjerna för barnomsorg. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och 
antar riktlinjerna för barnomsorg. 

_____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga förskolechefer 

simbru
Maskinskriven text

simbru
Maskinskriven text
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Bilaga 1
Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.181.600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Riktlinjer för barnomsorg 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 oktober 2018, § 
107, ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med förskolechefer-
na (rektorerna mot förskolan) att se över nya riktlinjer som föreslås gälla.  

Orsaken/bakgrunden var att kommunens riktlinjer för barnomsorg inte 
var uppdaterade på länge och behöver ses över för att på ett bättre sätt 
passa det moderna arbetslivet. Även verksamheter som ”Nattis” har 
kommit till sedan riktlinjerna utformades. Barnomsorgsverksamheten be-
höver också riktlinjer kring 15 timmarsbarnens placering och en uppdate-
ring av vad som gäller vid  ledigheter av olika slag.  

I dagsläget finns det riktlinjer för barnsomsorgen utlagda på kommunens 
hemsida (se bilaga). När det gäller ”undantag” utifrån dessa riktlinjer el-
ler enskilda situationer som uppstår som dessa riktlinjer inte tar upp fat-
tar rektor tidsbegränsade beslut i varje enskilt fall. 

Initierare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef. 

Förslag till beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 

 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tagit del av och godkänner
och redovisningen.

Underskrift 

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

simbru
Maskinskriven text

simbru
Maskinskriven text
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Bilaga 1
Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.181.600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Bilaga 

Avgifter och regler https://www.stromsund.se/790.html 

Många frågor dyker upp oavsett vilken barnomsorgsform ni har för ert 
barn. Här har vi samlat några vanliga frågor, information om verksam-
heten, placeringsregler och avgifter med mera. 

Innehåll på denna sida 
Rätt till plats 
Plats inom fyra månader 
Inskolning 
Öppethållande 
Då är förskolan stängd 
Avgiftsfri allmän förskola 
Arbetssökande eller korttidsvikarie 
Arbetslös 
Korttidsvikarie 
Föräldraledig 
Semester eller annan ledighet 
När barnet är sjuk 
Mat 
Speciella behov 
Försäkring 
Tystnads- och anmälningsplikt 
Barnomsorgstaxa 
Betala via autogiro 

Rätt till plats 
Kommunen erbjuder förskola och skolbarnomsorg till barn 
som är mellan ett och tolv år och behöver barnomsorg i minst en månad 
där vårdnadshavare arbetar eller studerar 
där vårdnadshavare är sjukskriven eller har sjukpension 
som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt skollagen (2010:800). 
Rätt till plats upphör då barnet fyller 13 år. Om vårdnadshavaren har en 
obetald barnomsorgsavgift till kommunen erbjuder vi ingen barnom-
sorgsplats förrän skulden är betald. 

Plats inom fyra månader 
Kommunen är skyldig att erbjuda plats ”utan oskäligt dröjsmål”, det vill 
säga inom fyra månader efter att du anmält behov av barnomsorgsplats. 

https://www.stromsund.se/790.html
https://www.stromsund.se/790.html#h-Ratttillplats
https://www.stromsund.se/790.html#h-Platsinomfyramanader
https://www.stromsund.se/790.html#h-Inskolning
https://www.stromsund.se/790.html#h-Oppethallande
https://www.stromsund.se/790.html#h-Daarforskolanstangd
https://www.stromsund.se/790.html#h-Avgiftsfriallmanforskola
https://www.stromsund.se/790.html#h-Arbetssokandeellerkorttidsvikarie
https://www.stromsund.se/790.html#h-Arbetslos
https://www.stromsund.se/790.html#h-Korttidsvikarie
https://www.stromsund.se/790.html#h-Foraldraledig
https://www.stromsund.se/790.html#h-Semesterellerannanledighet
https://www.stromsund.se/790.html#h-Narbarnetarsjuk
https://www.stromsund.se/790.html#h-Mat
https://www.stromsund.se/790.html#h-Speciellabehov
https://www.stromsund.se/790.html#h-Forsakring
https://www.stromsund.se/790.html#h-Tystnadsochanmalningsplikt
https://www.stromsund.se/790.html#h-Barnomsorgstaxa
https://www.stromsund.se/790.html#h-Betalaviaautogiro
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Bilaga 1
Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.181.600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år. 

Inskolning 
En lyckad inskolning för både barn och vårdnadshavare ger en trygg 
grund att stå på för framtiden. Inskolningsperioden kan vara upp till två 
veckor och är kostnadsfri, om det inte är övergång från annan barnom-
sorgsform. 

Öppethållande 
Förskolornas öppettider är vardagar 6.30–18.30. Lokala avvikelser kan fö-
rekomma. 

Då är förskolan stängd 
I Strömsunds kommun har alla kommunala förskolor rätt till fyra dagar 
per år för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Detta innebär 
att förskolorna har stängt de aktuella dagarna.  

För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg för sina barn dessa dagar 
ordnar kommunen, vid behov, en öppen avdelning på lämpliga orter. Vid 
behov av omsorg ska du kontakta förskolechefen i ditt område senast tre 
veckor innan den aktuella dagen. 

Avgiftsfri allmän förskola 
Vi erbjuder alla barn allmän förskola från och med höstterminen det år de 
fyller tre år. Läroplanen för förskolan gäller också för den allmänna för-
skolan. Förskolan omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och 
är helt frivillig. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov-
dagar. 

Om det finns behov av barnomsorg utöver 15 timmar per vecka eller un-
der loven, övergår allmän förskola i annan barnomsorgsform och debite-
ras enligt maxtaxa. 

Arbetssökande eller korttidsvikarie 
Blir du som vårdnadshavaren arbetslös på heltid måste du omedelbart 
meddela expeditionen i ditt område. 
Arbetslös 

Barn 1–3 år har rätt till 15 timmar per vecka (minst tre timmar per dag) 
med avgift enligt gällande taxa. 
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Bilaga 1
Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.181.600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Barn 3*–5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka 
under läsåret.  
*Rätt till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet
fyller 3 år.  
Barn 6–12 år har inte rätt att behålla sin plats. Skolbarnomsorgen upphör 
samma dag som du blir arbetslös. 
Korttidsvikarie 
De dagar du har arbete gäller samma regler som ovan. 
Exempel: De dagar vårdnadshavaren inte arbetar kan barnet vara i för-
skola 15 timmar per vecka. Om vårdnadshavaren har arbetat två dagar 
och de 15 timmarna per vecka är förbrukade, har inte barnet rätt till mer 
tid denna vecka. 

Om vårdnadshavaren får mer arbete under veckan erhålls plats enligt det 
nya arbetstidsschemat. Någon rätt till skolbarnomsorg finns inte de dagar 
vårdnadshavaren inte arbetar. Anmäl omgående på schemablankett vid 
en längre tids anställning. 
*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet
fyller 3 år. 

Föräldraledig 
När förskolebarnet får ett syskon får barnet ha kvar sin barnomsorg enligt 
schema en månad efter att syskonet kommit hem från BB. Sen har ni rätt 
till 15 timmar per vecka.  

Barn 3*–5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka 
under läsåret. 
*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet
fyller 3 år. 

Barn 6–12 år har inte rätt att behålla sin plats. Skolbarnomsorgen upphör 
samma dag som föräldraledigheten börjar. 

Semester eller annan ledighet 
Barnet har inte rätt till barnomsorg när vårdnadshavaren har semester, 
sommarlov eller annan ledighet. Undantag är barn i förskolan som har 
rätt till förskola upp till fem dagar när vårdnadshavaren är på älgjakt. 

När barnet är sjuk 
Infektionsrisken är större när man är i stor grupp. Därför gäller följande 
regler för att minska smittorisken: 
magsjuka – barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen eller 
diarrén 
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Bilaga 1
Förvaltning 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

2018.181.600 
Utredare/handläggare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare 
Nämnd/styrelse 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

kraftiga förkylningar – barnet ska vara hemma 
vid penicillinkurer – barnet vara hemma minst två dagar. Medicine-
ring bör man sköta hemma 
vid feber – barnet ska vara hemma minst en feberfri dag innan de är till-
baka på förskolan. 
Det är viktigt att ta hänsyn till allmäntillståndet så att ditt barn orkar med 
vardagen i barngruppen. 

Mat 
När barnet är en hel dag i barnomsorg få de följande måltider: 
frukost, lunch och mellanmål 
behöver barnet ett middagsmål måste du betala en extra avgift. 

Speciella behov 
Har ditt barn speciella behov kan du kontakta förskolechefen. Behöver 
ditt barn talpedagog kontaktar du förskolans personal.  

Försäkring 
Strömsunds kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring som gäl-
ler olycksfall som inträffar under skoltid, fritid och lov. 
Information om kommunens olycksfallsförsäkring 

Tystnads- och anmälningsplikt 
All barnomsorgspersonal har såväl tystnadsplikt enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) som anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till ut-
omstående personer. 

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala 
myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten 
upphäver tystnadsplikten. 

Barnomsorgstaxa 
Strömsunds kommun tillämpar så kallad maxtaxa. Avgiften är inkomstre-
laterad med ett maximalt högsta belopp per barn. Det betyder att föräld-
rar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en 
högre avgift. 

För att din barnomsorgsavgift ska bli rätt måste du varje år lämna dina 
inkomstuppgifter på en särskild blankett. Lämnar du inte in blanketten 
får du automatiskt den högsta avgiften. 

https://www.stromsund.se/750.html
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Du måste också anmäla om din inkomst förändras, till exempel om du ska 
vara föräldraledig eller blir arbetslös eftersom det kan påverka avgiften. 
Blankett för anmälan om inkomstuppgift  

Undantag 
När det gäller ”undantag” utifrån dessa riktlinjer eller enskilda situation-
er som uppstår som dessa riktlinjer inte tar upp fattar rektor tidsbegrän-
sade beslut i varje enskilt fall.  

Ansök eller säg upp förskoleplats 
https://www.stromsund.se/1288.html 

Här finns blanketter för att ansöka om plats, ändra schema eller säga upp 
plats för ditt barn i förskolan. 

Ansökan om plats 
Ansökan om förskoleplats gör du skriftligt till respektive områdesexpe-
dition senast fyra månader innan du har behov av plats. Om det finns två 
vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Observera att du måste 
fylla i två blanketter: Ansökan om kommunal barnomsorg och In-
komsuppgift. 
Blankett: Ansökan om kommunal barnomsorg  
Blankett: Inkomstuppgift  

Barnomsorg kvällar, nätter och helger 
Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Du 
gör ansökan på en speciell blankett. 
Blankett: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid  

Schema 
Vid förändring av omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Det 
är viktigt att ni följer de scheman ni lämnat, så att verksamheterna kan 
planera på ett bra sätt. Lämna ett exemplar av schemat till förskolan och 
ett till expeditionen. 
Blankett: Schema för barn i kommunal barnomsorg  
Blankett: Schema för barn i kommunal barnomsorg kvällar och helger  

Uppsägning av plats 
Då du inte längre har behov av förskoleplats ska du lämna en skriftlig 
uppsägning till förskolan. Vi har ingen uppsägningstid men om du säger 
upp platsen i efterhand gäller kommunens stämplingsdatum som upp-

https://www.stromsund.se/download/18.772e40ba163863cbf08420d/1551275899590/Inkomstuppgift.pdf
https://www.stromsund.se/1288.html
https://www.stromsund.se/download/18.10bfcbbb1694c7af03b2149/1551875188956/Ans%C3%B6kan%20om%20kommunal%20barnomsorg.pdf
https://www.stromsund.se/download/18.772e40ba163863cbf08420d/1551275899590/Inkomstuppgift.pdf
https://www.stromsund.se/download/18.3caa097f15976faa2c322ca6/1527595701616/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20p%C3%A5%20obekv%C3%A4m%20arbetstid.pdf
https://www.stromsund.se/download/18.feee518159b54f1b66498ba/1489673226470/Schema%20f%C3%B6r%20barn%20i%20kommunal%20barnomsorg.pdf
https://www.stromsund.se/download/18.feee518159b54f1b66498b9/1489673215853/Schema%20f%C3%B6r%20barn%20i%20kommunal%20barnomsorg%20kv%C3%A4llar%20och%20helger.pdf
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sägningsdag. Önskemål och förändringar rörande barnens tider ska med-
delas av föräldrarna i så god tid som möjligt. 
Blankett: Uppsägning av plats  

Tänk på! 
Eftersom kommunen inte tillämpar någon uppsägningstid är det extra 
viktigt att du lämnar in den skriftliga uppsägningen i god tid. 

Barnomsorgstaxa https://www.stromsund.se/791.html 

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beta-
lar du avgift utifrån vad hushållet har för inkomst och hur mycket tid 
barnen är i barnomsorg. 

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll 
och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnom-
sorg, ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas då på den sam-
manlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det kan inne-
bära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna ska 
dock inte överstiga avgiften för en plats. 

Vi tar ut avgift tolv månader per år och debiterar för innevarande månad. 

Allmän förskola 
Allmän förskola, 15 timmar i veckan, är avgiftsfri för barnet från och med 
höstterminen det år barnet fyller tre år till dess att barnet börjar skolan. 

Taxa barnomsorg 

 Förskola och pedagogisk omsorg 
 1–3 år 

Barn 1 

3 %  
(max 1 425 kronor) 

Barn 2 

2 %  
(max 950 kronor) 

Barn 3 

1 %  
(max 475 kronor) 

Barn 4 

Ingen avgift 

 Förskola och fritidshem 
 3–12 år 

2 %  
(max 950 kronor) 

1 %  
(max 475 kronor) 

1 %  
(max 475 kronor) 

Ingen avgift 

https://www.stromsund.se/download/18.2cb615391683656c86bc4606/1551275917262/Upps%C3%A4gning%20av%20plats.pdf
https://www.stromsund.se/791.html
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Helg-, kväll- och nattomsorg https://www.stromsund.se/1955.html 

Har du barn mellan ett och tolv år som behöver omsorg på annan tid än 
dagtid? För dig som har ett arbete som innebär att du behöver barnom-
sorg på kvällar, nätter och helger erbjuder vi barnomsorg på obekväm ar-
betstid. Kontakta respektive förskolechef för mer information och ansö-
kan. 

Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-omsorg, er-
bjuder vi i första hand plats på befintliga förskolor och fritidshem. Du an-
söker om OB-omsorg på en speciell blankett. 
Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid  

Om det inte finns befintlig verksamhet 
I de fall kommunen inte kan erbjuda plats i befintlig verksamhet kan 
vårdnadshavaren ge förslag på personer i sin närhet som sköter omsorgen 
om barnen. Du kan inte föreslå att egna familjemedlemmar (till exempel 
syskon, mor- eller farföräldrar) ska sköta omsorgen av barnen. 

Alla som kommunen anställer måste lämna utdrag ur belastningsregist-
ret. Vi eftersträvar att utföra även denna omsorg i förskolans lokaler. 

Befintlig verksamhet i Strömsunds tätort 
På Blomslingans förskola i Strömsunds tätort erbjuder vi barnomsorg un-
der OB-tid på kvällar, nätter och helger, så kallat Nattis. Nattis tar emot 
barn mellan 1-12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen i 
Strömsunds tätort. OB-omsorgen prioriterar framförallt trygghet och triv-
sel i verksamheten. Mer information om Blomslingans förskola 

Villkor för OB-omsorg 
För att ha rätt till en plats måste ert behov av omsorg på obekväm tid vara 
i snitt två tillfällen i månaden. Båda föräldrarna måste arbeta obekväm tid 
samtidigt. 

Kommunen beviljar inte plats under föräldraledighet, arbetslöshet, sjuk-
dom, semester eller annan ledighet. Vi gör inga tillfälliga placeringar un-
der sommaren.  

Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg? 
Normaltiderna för barnomsorg på obekväm arbetstid är: 
Måndag till torsdag mellan klockan 19.00 och klockan 6.00. 
Fredag klockan 19.00 till måndag klockan 6.00. 
Kommunen erbjuder inte OB-omsorg på julafton och nyårsafton. 

https://www.stromsund.se/1955.html
https://www.stromsund.se/download/18.3caa097f15976faa2c322ca6/1527595701616/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20p%C3%A5%20obekv%C3%A4m%20arbetstid.pdf
https://www.stromsund.se/1315.html
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Vem kan få OB-omsorg? 
Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid. 
Gifta, registrerade partners eller sammanboende* där båda måste arbeta 
obekväm arbetstid samtidigt. 
*Med sammanboende vårdnadshavare jämställs föräl-
der/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapslik-
nande förhållande med någon som inte är förälder till barnet. 
Kommunen förväntar sig att föräldrar som har gemensam vårdnad, men 
är folkbokförda på olika adresser, gemensamt ska kunna lösa barnets be-
hov av tillsyn på obekväm arbetstid. 

Du måste kunna visa att du har behov av OB-omsorg 
Du ska kunna visa vilka arbetstider du har med ett intyg eller schema 
från din arbetsgivare. 
Är du egen företagare ska du styrka dina behov enligt överenskommelse 
med rektor eller förskolechef. 

OB-omsorg är tidsbegränsad 
Kommunen beviljar OB-omsorg utifrån vilken typ av anställning vård-
nadshavaren har: 
Tillsvidareanställning: OB-omsorg beviljas i max tolv månader. 
Visstidsanställning: OB-omsorg beviljas enligt anställningsintyg, max tolv 
månader. 
Timanställning: OB-omsorg beviljas max sex månader. 
Behöver du, efter denna tid, förlänga OB-omsorgen måste du lämna in 
nya intyg från arbetsgivare som styrker behovet. 

Omprövning sker varje år 
Omprövning av behovet sker inför höstterminen varje år. Då måste du 
lämna in ett nytt arbetsgivarintyg och en ny ansökan. Du måste meddela 
förskolechef eller rektor i god tid om du får ändrade arbetstider. 

Om ditt/dina barn serveras middag tar vi ut en avgift för det enligt själv-
kostnadsprincipen. 

Undantag från ovanstående villkor kan förekomma om det föreligger sär-
skilda skäl, främst med utgångspunkt i målet för verksamheten. 

Relaterad information 
Blankett: Ansökan om kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid
Blankett: Schema för barn i kommunal barnomsorg kvällar och helger

https://www.stromsund.se/download/18.3caa097f15976faa2c322ca6/1527595701616/Ans%C3%B6kan%20om%20barnomsorg%20p%C3%A5%20obekv%C3%A4m%20arbetstid.pdf
https://www.stromsund.se/download/18.feee518159b54f1b66498b9/1489673215853/Schema%20f%C3%B6r%20barn%20i%20kommunal%20barnomsorg%20kv%C3%A4llar%20och%20helger.pdf
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Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 10 

Justering (Sign) 

§ 89 Dnr 2018.151 606 

Uppföljning av beslut BKU § 32/2019 revidering av kultur- och 
fritidsplan 

Kultur- och fritidschefen går igenom förslag till revidering av kultur- 
och fritidsplanen 2020-2022.  bilaga

Beredning 
Arbetsutskottet § 62/2019 

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar förslaget till den reviderade 
kultur- och fritidsplanen 2020-2022, och skickar den till kommunfullmäk-
tiga. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antar förslaget till den reviderade 
kultur- och fritidsplanen 2020-2022, och skickar den till kommunfullmäk-
tiga. 
____  

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Kommunfullmäktige 
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Kultur- och fritidsplan 2020 – 2022 
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1. Inledning
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen
3. Nuläge i Strömsunds kommun
4. Övergripande mål
5. Anläggningar och lokaler
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8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård
9. Bibliotek och media
10. Kulturskola

1. Inledning

Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämt-
land och Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är 
således en av landets största. Centralort i kommunen är Strömsund.  
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. 
Vi gränsar mot Östersund i söder och mot den västerbottniska och 
norska fjällvärlden i norr. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och 
fiske är av stor betydelse för kommunens invånare 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet 
för kommunens invånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för 
en levande kultur och en aktiv fritid som stimulerar och utvecklar för-
mågan till delaktighet i en föränderlig värld. En viktig del i detta är att 
säkerställa ett varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar.  
Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels 
genom föreningar, kyrkor, kooperativ, eller i andra former. Verksamhet 
för unga flickor och pojkar prioriteras.  

Biblioteksplan finns i separat dokument. 

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

bilaga
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Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning 
av offentliga platser och byggnader.  
Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och 
kommunala kulturskolan.  
 
 ur barn-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente  
 

2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
 
 Stöd ska ges till föreningar  

 Stöd ska ges till studieförbund verksamma i kommunen  

  Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun  

  Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation  

 

Biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas och 
en större utåtriktad verksamhet till förskolor och skolor är angeläget.  

 

3. Nuläge i Strömsunds kommun 
 
Bibliotek  

I kommunen finns ett huvudbibliotek som är integrerat med gymnasie-
skolan, samt filialer. Till detta finns även en verksamhet som benämns 
”Bokbilen” som är en service för övriga orter i kommunen.  
 
Idrottsanläggningar och – aktiviteter  

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det 
finns idrottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, 
ishallar och slalombackar. I kommunen finns dessutom ridanläggning 
och skyttehall samt två 9 håls golfbanor. De flesta av dessa anläggning-
ar drivs av föreningar med bidrag från kommunen.  
 
Föreningsverksamhet  

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

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal in-
strument och andra konstarter såsom dans, drama och foto/film för de 
flickor och pojkar som är elever i kommunens skolor.  
Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, 
men målet är detsamma.  
 
Där det är möjligt ger vi också undervisning i sång och körsång. Vi 
strävar också efter utökat ensemble-/orkesterspel.  
Kulturskolan är avgiftsfri  
 
Badverksamhet  

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. 
Dessa är normalt öppna under skolterminerna höst och vår och besöken 
är avgiftsfria.  
 
Allmän kultur  

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hem-
bygdsföreningar, musikföreningar, dansföreningar samt föreningar 
inom konst och hantverk, dessutom ett flertal övriga ideella föreningar.  
Utställningsmöjligheter finns i biblioteken samt bland konstföreningar-
na.  
 
Stipendium  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt le-
darstipendium.  
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film – konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kom-
mun.  
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik 
Dahlgrens minne, delas ut årligen till en tidigare elev på Kul-
tur/musikskolan i Strömsunds kommun, och som nu är heltids eller 
deltids professionell kulturutövare.  
För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
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Öppen ungdomsverksamhet  

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i 
kommunal regi och av föreningar. Verksamheterna utövas både i 
kommunalt ägda fastigheter samt i föreningslokaler.  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lo-
kala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig 
till alla ungdomar, flickor och pojkar.  
 
Studieorganisationer/förbund  

Kommunen har flera aktiva studieorganisationer/förbund. Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden ger ekonomiskt bidrag till denna verk-
samhet. Detta för att stärka och utveckla demokratin och göra det möj-
ligt för människor oavsett kön att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen, samt att bidra till att 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 
Fonder  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden handlägger även de fonder som 
ligger inom deras verksamhetsansvar.  
 

4. Övergripande mål  
 
•  Att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och därmed 

bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö som ger kommunen en 
ökad attraktionskraft för boende och företagande.  

•  Att stärka kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet och 
stimulera kvinnor och män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet 
och delta i den demokratiska processen.  

• Att stimulera flickor, pojkar, kvinnor och män till fysisk aktivitet ge-
nom att erbjuda tillgång till ett brett och varierat utbud av fritidsak-
tiviteter.  

• Att flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor.  

• Att skapa förutsättningar för flickor och pojkar till en drogfri fritids-
miljö.  

• Att skapa mötesplatser för unga flickor och pojkar.  

• Att kulturskolan genom olika projekt bibehåller konst/bild/form. 
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5.  Anläggningar och lokaler  
 

Mål  

•  Se till att öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och 
anläggningar.  

•  Anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.  

•  Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-
gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen.  

•  Anläggningar och lokaler ska ha en bra geografisk spridning i kom-
munen.  

•  Att stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och 
män.  

 
Åtagande  

•  Att kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver an-
läggningar och lokaler.  

•  Att driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusper-
spektiv.  

•  Bidrag ska fördelas med en bra geografisk spridning.  

•  Aktivt arbeta för att stödja föreningar som vill driva mötesplatser för 
unga. 

 
Villkor  

• Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får 
bidrag, där även tillgänglighet ska finnas med i redovisningen.  
 
Begära in verksamhetsberättelser från det kommunala allaktivitetshuset 
och från de mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag 
till. Dessa bör innehålla redovisning av antalet deltagare, aktiviteter, 
öppethållande, könsfördelning etc.  
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6.  Friluftsliv och fritidsverksamhet  
 
Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och 
motionera i kommunen. Det finns möjlighet till många olika motions-
former.  
  
Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- 
och grönområden erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlig-
het till idrott, motion och friluftsliv för främjande av en god hälsa. 
Standard, service och utformning anpassas så långt som möjligt efter 
brukarnas önskemål.  
 
Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksam-
het och får ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidrags-
regler samt subventionerade taxor och avgifter.  
 
Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort in-
tresse för besökare och turister, vilket också främjar en utvecklad natur-
turism i Strömsunds kommun. En styrka i kommunen är att det är en-
kelt att få ett rikt friluftsliv i skog, mark och sjöar.  
 
För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanlägg-
ningarna i kommunen en naturlig träffpunkt. 
Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och förenings-
liv goda förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola 
och simidrott.  
 
Mål  

•  Att kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i fram-
tiden finns tillgängliga för alla.  

•  Att breddidrotten prioriteras.  

•  Att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning som tävling.  

•  Att lokaler och anläggningar håller hög kvalitet.  

•  Att förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter.  

•  Att flickor och pojkar idrottar på lika villkor. 

•  Att förskolor och skolor får tillgång till anläggningarna under skol-
tid.  

•  Att flickor och pojkar under hela sin tonårstid uppmuntras att delta i 
idrott och motion.  

•  Att ge stöd till verksamheter för unga flickor och pojkar.  
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•  Att dela ut ledarstipendium till föreningsledare.  

•  Att kvinnor och män stimuleras att röra på sig så folkhälsan förbätt-
ras.  

•  Att framförallt tillgodose unga flickors och pojkars behov av me-
ningsfulla aktiviteter i en drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell 
bakgrund.  

Åtagande  

•  Stötta föreningar som arbetar med området frilufts-
liv/fritidsverksamhet.  

•  Att bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt 
grundvillkoren i de av Strömsunds kommuns antagna bestämmelser.  

•  Öka möjligheterna till att under alla årstider utöva ett aktivt frilufts-
liv/fritidsverksamhet så att detta ger en bättre folkhälsa.  

 

Villkor  

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår 
och strövområden.  
 
Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan 
flickor och pojkar i olika lokaler/anläggningar.  
 

7.  Stöd till studieförbund 
 
Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra 
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället, 
detta oavsett kön.  
 
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina 
mål och sin verksamhet.  
 
Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsför-
bundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver 
fortbildningsverksamhet i kommunen.  
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Mål  

•  Att genom stöd till studieförbunden ge kommuninvånarna oavsett 
kön, möjlighet att delta i dessas verksamhet.  

•  Att ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, 
kvinnor och män i kommunen, utifrån respektive studieförbunds 
idéburna profil.  

 
Åtagande  

•  För att erhålla bidrag gäller de motiv, definitioner och kriterier som 
fastställs av Folkbildningsrådet.  

 
Bidrag till studieförbunden består av tre delar  

Grundbidrag – fördelas årligen beräknat på genomsnittligt antal stats-
bidragsberättigade studiecirkeltimmar för studiecirklar (värde 1,0 stu-
dietimme), annan gruppverksamhet (värde 1,0 studietimme) och kul-
turprogram (värde 9 studietimmar) för det senast redovisade verksam-
hetsåret. 
 
Unika deltagare – fördelas årligen beräknat på antal unika deltagare 
som respektive studieförbund redovisar utifrån SCB lista 20 A.  
 
Förstärkningsbidrag – fördelas årligen enligt av kommunen i samråd 
med studieförbunden fastställda kriterier. För närvarande verksamhet 
för funktionsnedsatta.  
 
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret och  
i relation till varje studieförbunds andel av redovisade deltagartimmar i 
verksamhet för angivna målgrupper enligt statistik från SCB.  
 

Villkor  

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansö-
kan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen 
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds 
kommun.  
 
Säkerställan  

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revis-
ionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.  
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Barn-, kultur och utbildningsnämnden kallar studieförbunden till över-
läggningar minst en gång per år. Dessa överläggningar bör eftersträva 
att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studie-
förbunden och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen.  
 
Kontroller kan utföras genom kultur- och fritidsavdelningen. 
 
För detta ändamål ska studieförbundet spara och tillhandahålla de 
handlingar som kan styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats 
som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra åren.  
 

8.  Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård  
 
Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig 
nivå, gestaltas bland annat i: litteratur, dans, musik, bild, teater, arkitek-
tur och formgivning. Inom det konstnärliga skapandet bearbetas, för-
stås och ifrågasätts olika aspekter av hela samhället. Det konstnärliga 
skapandet har därför blivit själva sinnebilden för vad vi kallar kultur 
och är grunden till mycket kulturkonsumtion.  
 
Kulturarvet  

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kultur-
historia, däribland den samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kul-
turarv är mycket mer än föremål och kulturmiljöer. Kulturarvet inbe-
griper också traditioner och värderingar, religion och livsåskådningar 
som finns i vårt minne och återspeglas i visor, brev, böcker med mera.  

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska akti-
viteter såsom sport och friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konst-
verk och konkreta föremål samt platser och byggnader är vårt gemen-
samma kulturarv. Den nationella politikens ambition har varit att för-
söka använda kulturarvet i nya sammanhang för att det inte ska glöm-
mas bort och gå förlorat. Det är också viktigt att se kulturarvet som en 
spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och bevara men också var-
samt bruka kulturarvet.  
 

Mål  

•  Att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet att 
ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och 
män i kommunen måste också få möjlighet till kulturupplevelser, där 
är geografisk närhet speciellt viktig.  

•  Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, 
dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet.  
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•  Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer 

lokalt och regionalt ska uppmuntras och ska också prioriteras.  

•  Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland 
den samiska kulturen, och stimulera till kulturmöten över generat-
ions- och kulturgränser.  

•  Att dela ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra förtjänst-
full kulturell verksamhet 

•  Kulturarrangemang bör marknadsföras på kommunens hemsida.  

•  Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala 
kulturen.  

 

Åtagande  

•  Att kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen.  

•  Att samverka med och stötta föreningslivet, och genom årliga före-
ningsträffar vara en samarbetspartner med kommunens föreningar.  

•  Att ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

•  Att den kommunala kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola 
med flera kulturinriktningar. Samt att denna även ska ses som en re-
surs i kommunens kulturliv.  

•  Att kulturveckan vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och att 
den berör hela kommunen samt innehåller olika kulturyttringar.  

•  Samarbete mellan Länskulturen, Estrad Norr och Länsmu-
seet/Jamtli, men även över läns-/riksgräns när möjlighet ges.  

•  Skyltning med samiska namn på biblioteken.  

•  Stötta kulturarrangemang genom bidrag och även arrangera egna.  

•  Att genom samarbete med kommunens andra förvaltning-
ar/avdelningar marknadsföra våra kultur- och idrottsarrangemang.  

•  Att vårda minnet av vårt kulturarv.  
 
Villkor  

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna.  
 
Säkerställan  

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

Årlig uppföljning av kulturevenemang.  

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag.  
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Kultur- och fritidsavdelningen bör ha god kontakt med kommunens 
tillgänglighetsråd. 
 

9. Bibliotek och media  
Se upprättad biblioteksplan.  
 

10.  Kulturskola  
Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.  

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande 
och att de får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud 
och kan utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så 
många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och 
övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lus-
ten ska stimuleras, så att den obligatoriska skolan kan kännas lättare. 
 
Mål  

•  Att bedriva estetisk skapande verksamhet till flickor och pojkar mel-
lan 6-19 år.  

•  Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast 
i åk 2.  

•  Det är av stor vikt att dagens flickor och pojkar får möjlighet att lära 
sig även andra kulturyttringar såsom dans och bildkonst.  

•  Det är av absolut största vikt att kulturskolan har en aktiv utåtriktad 
verksamhet. Kulturskolan bör kunna representera kommunen i olika 
sammanhang med olika framträdanden. Gärna vid andra kommu-
nala verksamheter som särskilda boenden för äldre. 

* Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen.  
 
Åtagande  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 an-
mälda i kulturskolan. 

•  Att senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek 
regelbundet.  

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

•  Att kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationalda-
gen.  
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Villkor  

Att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.  
 
Säkerställan  

Redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kultur-
skolan åk 3-9 årligen.  
 
Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i de-
cember för föregående läsår.  
 
Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppde-
lat på flickor och pojkar.  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 11 

Justering (Sign) 

§ 90 Dnr 2019.175 805 

Bidragsansökan från Hammerdals ryttarförening. BKU 
§79/2019

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 22 augusti 2019 att åter-
remittera ärendet till kultur- och fritidschefen för en tydligare beslutsmo-
tivering för avslag till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidschefen har 
kommit in med en ny tjänsteskrivelse.  

Beredning 
Arbetsutskottet § 63/2019 

Yrkande 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kultur- och fri-
tidschefens beslut och motivering till avslag av bidragsansökan. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kultur- och fri-
tidschefens beslut och motivering till avslag av bidragsansökan. 
____   

Beslutsexpediering 

Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 12 

Justering (Sign) 

§ 91 Dnr 2019.13 600 

Fördelning av bidrag till studieförbunden 

Kultur och fritidschefen föredrar ärendet.  

Beredning 
Arbetsutskottet § 64/2019 

Yrkande 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och 
ställer sig bakom kultur- och fritidschef förslag.  

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och 
ställer sig bakom kultur- och fritidschef förslag. 
____ 

Beslutsexpediering 

Kultur- och fritidschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 13 

Justering (Sign) 

§ 92 dnr. 2019.188 640 

Medborgarförslag gällande Barnomsorg 

Den 7 augusti 2019 inkom ett ärende från Kommunstyrelsen för yttrande 
gällande ett medborgarförslag från föräldrar i Tåsjödalen. 
Ett kompletterande underlag efterfrågades till nämndsammanträdet den 19 
september 2019. Ett kompletterande underlag har inkommit. Bilagor 2-4  

Beredning 
Arbetsutskottet § 65/2019 

Yrkande 

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

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
och förslag till yttrande från barn-, kultur- och utbildningsförvaltning-
ens chef.

2. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har ej för avsikt att starta upp en
ny förskola i Norråker på grund av barnantal och kostnader.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
och förslag till yttrande från barn-, kultur- och utbildningsförvaltning-
ens chef.

2. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har ej för avsikt att starta upp en
ny förskola i Norråker på grund av barnantal och kostnader.

____ 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 



Strömsunds
_Kommun

Straelmien tj'felte

YTTRANDE 1 (2)

2019—09—19 Vårt dnr:

Barn, kultur och utbildningsförvaltningen

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 föräldrågrupp i Norra Tåsjöclalen, 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 barni området både på Vår sida kommun-

gränsen och på Doroteasidån 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 5 En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskolå

eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vg eller så nära

som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning

Statistik på antalet barn i Norra Tåsjödalen, Norråker och Kyrktåsjö orn—

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.

Strömsunds Kommun
 

Storgatan 15 . Box 500 . 833 24 Strömsund . E—post stromsundskommun©stromsund.se

Telefon 0670—161 00 vx . Telefax 0670—161 05 . Bankgiro 991—1918
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Strömsunds YTTRANDE 2 (2)

Kommun ,,
Straejmien tj'l'elte 2019—09—19 Vart dnr:

 

Barn, kultur och utbildningsförvaltningen

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 758.000:—/ år

Medborgarförslaget får därmed anses besvarad.

STRÖMSUNDS KOMMUN

Barn, kultur och utbildningsnämnden

Strömsunds Kommun

Storgatan 15 - Box 500 - 833 24 Strömsund . E—post stromsundskommun©stromsuncl.se

Telefon 0670—161 00 vx » Telefax 0670461 05 - Bankgiro 991—1918

 



Bilaga 2

Kalkyl på kostnader för öppning av Norrskenets förskola och årsbudget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

Barnpeng (räknat på 10 barn å 77 000:—) 770 000

Barnomsorgsavgift 60 000
Interkommunal ersättning 200 000
Övriga intä kter 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+me|lis 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 %, |ön 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 1 050 000

Underskott -758 000

Barnantal Doroteabarn

Född 2014: 1 (börjar förskoleklass ht 2020) Född 2014: 2 (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
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Bilaga 1 Antal barn i Kyrktåslo och Norråkerområdet
 

 

Födda Födda Barnlyan
 

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 ???
 

 

 

 

 

 

 

   
Antal 3 5 4  

Antal placerade 19
 

Antal totalt 26
 

# Kö
 

Placerade
 

(månad—år) Kan ansöka om plats tidigast
 

* Dorotebarn
 

** Norråkerbarn
 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022
  26 21 19          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 14 

Justering (Sign) 

§ 93 dnr. 2019.223 600 

Sammanträdesdagar 2020 för barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd har tagit del av förslag till samman-
trädesdagar Bku 2020.  

Sammanträdesrum Almen förutom 7 april och 22 september. 
Arbetsutskottet Arbetsutskottet 

Träff rektorer 
och förskole-

chefer 

Barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden 

Januari 23 X 
Februari 26 13 
Mars X 11, 12 19 
April 2 7(björken) 23 
Maj 14 28 
Juni 11 X 
Juli X X 
Augusti X 20 
September 10 21, 22(björken) 24 
Oktober 8 20 29 
November 19 X 
December x 3 

Yrkande 

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

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till samman-
trädesdagar Bku 2020. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till samman-
trädesdagar Bku 2020. 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 15 

Justering (Sign) 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga ledamöter i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2019-09-19 16 

Justering (Sign) 

§ 94

Delgivningar 

1. Arbetsutskottets protokoll §§ 54-65.
2. Uppföljning av Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens sjukfrån-

varo januari – juni 2019. Dnr 2019.27.600
3. Brevet från Bygdens Intresseförening kring sommarmusik.

Dnr 2019.212.600

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
____ 
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