
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

   Barn-, kultur- och   
   utbildningsnämnden  

  2017-02-14 
 

 Blad 1 (22) 

 
Plats och tid  Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl. 8.30–15.00 
 
Beslutande  Lena Johansson (s), ordförande   
   Ragnar Lif (c) 
   Roger Sannemo (s) 
   Petra Monwell (s) 
   Lars-Åke Knutsson (s)   

  Elisabeth Hägglund (s)  
  Maud Fortuna (s) 
  Leif Johansson (v) 
  Eira Roos (c)  

Eskil Ehnberg (m) 
  Marina Wahlström (m) 
  Hans Elmbjer (sd)  
  Kristina Blomberg (s) tjänstgörande ersättare 
   
  

Övriga  se nästa sida 
närvarande   
 
Utses att justera  Ragnar Lif 
 
Justeringens  Barn- och utbildningsavdelningen, Kommunkontoret 2017-02-21 
plats och tid 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 1 - 18 
  Carina Näsström 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lena Johansson 
 
 Justerare ......................................................................... 

Ragnar Lif   
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ  Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-02-14 

Datum då anslag 2017-02-21  Datum då anslag      2017-03-15 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  
  Carina Näsström 
 
 



     
 
Övriga  Åse Ehnberg (m) ej tjänstgörande ersättare 
närvarande  Sven-Ingvar Eriksson (sd) ej tjänstgörande ersättare 
  Carina Näsström, sekreterare 
  Björn Wickström, förvaltningschef barn-, kultur och utbildningsförvalt-

ningen, ärendegenomgång 
  Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång 
  Gudrun Andreasson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång 
  Sara Strömberg, ekonom, ärendegenomgång 

Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare, RCI, information 
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Justering (sign) 
 

§ 1 

Information  

1. Ärendegenomgång.  
2. Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare Resurscentrum Integration, RCI, in-

formerade om arbetet för demokrati mot våldsbejakande extremism. 
 

____ 
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Justering (sign) 
 

§ 2 Dnr 2016.234 805 

Ansökan om drifts- och verksamhetsbidrag från Strömsunds 
konstforum 
 
Strömsunds Konstforum ansöker om ett drift- och verksamhetsbidrag till Galleri 
Katten för verksamhetsåret 2017. År 2016 erhöll Galleri Katten ett bidrag på 
45 000 + 15 000 kronor i drift- och verksamhetsbidrag. Utöver det fick föreningen 
ett tilläggsbidrag av integrationspengar på 25 000 kronor i slutet av 2016. 
2017 ansöker man om ett totalt bidrag på 85 000 kronor. 

 
Beredning  
Arbetsutskottet § 2/2017 

   
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Galleri Katten erhåller ett 
driftsbidrag på 55 000 kronor och ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor totalt 
75 000 kronor för 2017. Det är en höjning av fjolårets bidrag med totalt 15 000 
kronor. 
 
____   
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds konstforum 
Kultur- och fritidschef 
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Justering (sign) 
 

§ 3 Dnr 2016.234 805 

Ansökningar om driftbidrag utöver bidragsnorm 
 
Vissa anläggningstyper finns inte prissatta i vårt nya bidragssystem utan ska be-
slutas av nämnden. Här följer de ansökningar som det gäller 2017: 
Rossöns Idrottsförening m.fl. har sökt för gym/styrkehallar. Förvaltningens för-
slag är att man här fastställer en fast summa som får bli norm 3 000: -. 
Tåsjödalens IK söker för en Beachvolleyboll-plan. 
Strömsunds Motorklubb söker bidrag för sin Motocrossbana, detta är en anlägg-
ning som kostar mycket att hålla igång och det är många intresserade ungdomar 
som deltar. 
Fjällsjö Alpina söker bidrag för driften av sin slalombacke, detta är en slalom-
backe som är 980 meter med snökanoner för en tidig säsong. Anläggningen 
drivs helt ideellt och detta har blivit ett problem, då man är för liten för att ha 
anställt folk, och för stora för att kunna drivas ideellt.  
 
En ansökan har tillkommit efter arbetsutskottet, FUFF Fyrås Ungdoms och Fri-
tids Förening har ansökt för sin slalombacke med 1 nerfart på 300 meter.  
Detta är en backe som drivs helt ideellt. Och som har stora omkostnader 
Avdelningens förslag är 40 000 kronor 
 
Beredning  
Arbetsutskottet § 3/2017 

 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägget att Fyrås Ungdoms och Fritids Förening 
beviljas bidrag med 40 000 kronor och finner bifall till detta: 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följande bidrag delas ut utö-
ver norm  
• Gym/Styrkehall 3 000: -  
• Tåsjödalens IK Beachvolleybollplan 3 000: - 
• Strömsunds Motorklubb Motocrossbana 50 000: - 
• Hammerdals IF BMX bana 3 000: -  
• Fjällsjö Alpina 100 000: - 
• Fyrås Ungdoms och Fritids Förening 40 000 kronor 
____  
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forts § 3 

 
Beslutsexpediering 
Berörda föreningar 
Kultur- och fritidschef 
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§ 4 Dnr 2016.239 600 

Redovisning systematiska kvalitetsarbetet, Grundsärskolan 
 
Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i 
Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen 
våren 2016 vid den regelbundna tillsynen gällande: "Utveckling av utbildningen 
vid skolenheterna". Föreläggandet handlade om att huvudmannen saknar en do-
kumenterad uppföljning av grundsärskolans måluppfyllelse och kunskapsresul-
tat i förhållande till de nationella målen. För att avhjälpa bristerna har en läns-
gemensam blankett för uppföljning av grundsärskolelevernas skolresultat anta-
gits hösten 2016 och huvudmannen har inlett ett förändringarbete, inom alla 
skolformer, som handlar om att kommunen inför "Härjedalsmodellen", en kon-
tinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och värden, 
barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mellan 
rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen. 
 
I september månad träffades nämnd och rektorer och de samtalade om föregå-
ende års måluppfyllelse för skolverksamheten. Huvudmannen fick då en nulä-
gesbeskrivning från respektive rektorsområde. Därefter har kvalitetsutvecklaren 
följt upp samtliga sju grundsärskoleelevers utbildningsresultat 
 

 
Beredning  
Arbetsutskottet § 4/2017 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

 
____ 
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

2017-02-14  7  

     
     

Justering (sign) 
 

§ 5 Dnr 2016.274 600 

Redovisning systematiska kvalitetsarbetet, Strömsunds förskolor 
 
Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i 
Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen 
våren 2016 vid den regelbundna tillsynen gällande: "Utveckling av utbildningen 
vid skolenheterna". Anmärkningen handlade om att huvudmannen inte tar till-
vara på enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har huvudmannen 
inlett ett förändringarbete som handlar om att kommunen inför ”Härjedalsmo-
dellen”, en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, normer och vär-
den, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter och dialog mel-
lan rektorerna/förskolecheferna och huvudmannen (skolchef, nämndens arbets-
utskott och kvalitetsutvecklare). 
 
I september månad träffades nämnd och förskolecheferna och de samtalade om 
föregående års måluppfyllelse för skolverksamheten. Huvudmannen fick då en 
nulägesbeskrivning från respektive förskolechef. 

 
Beredning  
Arbetsutskottet § 5/2017 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

 
____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2016,265 600 

Redovisning systematiska kvalitetsarbetet, Förskoleklass 
 
Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i 
Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen 
våren 2016 vid den regelbundna tillsynen gällande: "Utveckling av utbildningen 
vid skolenheterna".  Skolinspektionen bedömde vid tillsynen våren 2016 att föl-
jande åtgärder behövde vidtas för att avhjälpa bristerna angående förskoleklass-
en:  
”- Se till att följa upp och analysera måluppfyllelsen i förskoleklass.  
– Se till att identifierade utvecklingsbehov leder till beslut om vilka konkreta och utvär-
deringsbara åtgärder som ska vidtas för förskoleklass...”  
 
I september månad träffades nämnd och rektorer och de samtalade om föregå-
ende års måluppfyllelse för skolverksamheten. Huvudmannen fick då en nulä-
gesbeskrivning från respektive rektorsområde. 
 
 
Beredning  
Arbetsutskottet § 6/2017 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

 
____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 7 Dnr 2016.275 600 

Redovisning systematiska kvalitetsarbetet, Fritidshem 
 

Denna modell för det systematiska kvalitetsarbetet införs på huvudmannanivå i 
Strömsunds kommun hösten 2016 utifrån ett föreläggande från Skolinspektionen 
våren 2016 vid den regelbundna tillsynen gällande: "Utveckling av utbildningen 
vid skolenheterna".  Föreläggandet handlade om att huvudmannen inte tar tillvara 
på och synliggör enheternas kvalitetsarbete. För att avhjälpa bristerna har hu-
vudmannen inlett ett förändringarbete som handlar om att kommunen inför 
”Härjedalsmodellen”, en kontinuerlig uppföljning av lärande och kunskaper, 
normer och värden, barn/elevinflytande mm via intervjuer, skriftliga rapporter 
och dialog mellan rektorerna/förskolecheferna 
 
I september månad träffades nämnd och rektorer och de samtalade om föregå-
ende års måluppfyllelse för skolverksamheten. Huvudmannen fick då en nulä-
gesbeskrivning från respektive rektorsområde. 

 
Beredning  
Arbetsutskottet § 7/2017 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

 
____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 8  Dnr 2016.94   816 
 
Revidering av riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i 
Strömsunds kommun 
 
Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheter i Strömsunds kommun 2014-2017  
fastställdes i barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 14 februari 2014  
§ 14.  

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tog beslut om att dessa riktlinjer skulle 
revideras på sammanträdet den 24 augusti 2016 § 78. 
 
Förvaltningen har lämnat in ett förslag på reviderade riktlinjer.  
 
Beredning  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 51/2016  
Arbetsutskottet § 59/2016 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 78/2016  
Arbetsutskottet § 98/2016 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 124/2016  
Arbetsutskottet § 109/2016 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 142/2016 
Arbetsutskottet § 8/2017 
  
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag men med tillägget att 4:1 ungdomsstrategin ska gälla för 
åren 2017-2020 
 
Tilläggsyrkande  
 
Eskil Ehnberg (m) yrkar på att sista textstycket under 4:6 tas bort. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Eskil Ehnbergs tilläggsyr-
kande och finner bifall till dessa. 
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forts § 8 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 1 ungdomsstrategin ska 

gälla för åren 2017-2020 
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att sista textstycket under 4:6 

tas bort. 
3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för 

fritidsgårdsverksamheter i Strömsunds kommun.  
 
____   
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschef 
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§ 9 Dnr 2016.49 041 

Bokslutsprognos per 31 oktober 2016 barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

Nämnden har tidigare fått en redovisning gällande bokslutsprognosen per 31 
oktober 2016. Där redovisade förvaltningen en stor del tjänster utöver budget, 
varför nämnden önskade ett förtydligande från förvaltningen över dessa tjänster 
när det gällde förskolan i Hoting. 
 
En skriftlig redovisning har inkommit från förvaltningen. Bilaga 
 
Beredning  
Arbetsutskottet § 118/2016 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 151/2016  
Arbetsutskottet § 9/2017 enligt följande: Arbetsutskottet har på sammanträdet 
fått en muntlig redovisning men önskar till nämndsammanträdet en skriftlig re-
dovisning som skickas ut med kallelsen. 
 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande 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  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 
170131 

Förvaltning 
Barn Kultur och Utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
Bkuau 9/2017 

Utredare/handläggare 
Björn Wickström 

Nämnd/styrelse 
Barn Kultur och Utbildningsnämnden 

Ärende 

Klargörande av personal ”utöver budget” i Hotingområdet 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med bokslutsprognosen oktober 2016 noterade nämnden en 
stor mängd (8,82) personal utöver budget och ville ha en förklaring till 
detta. 
Begreppet utöver budget är formellt sett rätt. Denna personal var inte 
budgeterad hösten 2015 alltså är de över budget. Sedan hösten 2015 har 
en stor grupp nyanlända kommit till kommunen. Ytterligare resurser har 
också ställts till vårt förfogande. Budgeten har dock inte ändrats och nöd-
vändig personal redovisas som ”utöver budget”. Detta innebär inte att 
det automatiskt medför ett motsvarande underskott i bokslutet då ytterli-
gare medel ställts till förfogande. 
För område Hoting har nya förskoleavdelningar öppnats i Rossön (Kille-
vippen) och i Hoting (Solgården) detta har medfört ett personalbehov på 
7 tjänster. Övriga förskolor i området har i olika grad och i olika perioder 
haft behov av förstärkning vilket summeras till 1,82 tjänst. Förstärknings-
behovet vid dessa avdelningar har sin grund i barn med behov av särskilt 
stöd, stora barngrupper och många nyanlända. 

Beslutet skickas till 

Förslag till beslut och motivering 

Underskrift 

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

Björn Wickström 
Förvaltningschef 

Bilaga Bku § 9/2017



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

2017-02-14  13  

     
     

Justering (sign) 
 

  § 10  Dnr 2016.268 007 
 

Revisionsrapport – Specialdestinerade statsbidrag Strömsunds 
kommun 

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att genom-
föra en granskning avseende specialdestinerade statsbidrag. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen till övervägande 
del har säkerställt att statsbidrag hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. 
 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar PwC att: 
• Gällande redovisning av flyktingverksamheten måste det säkerställas att över- 
och underskott inte balanseras mellan åren. 
• Analyserna avseende förutsättningar för att ta emot bidrag kan struktureras 
och dokumenteras på ett tydligare sätt. 
• Rutiner för ansökningar/återsökningar, utöver bidrag från Migrationsverket 
kan dokumenteras i större utsträckning. 
• Den manuella bevakningen/uppföljningen av återsökta bidrag kan utvecklas. 
 
Revisionen emotser svar på vilka åtgärder styrelsen och nämnderna planerar 
vidta med anledning av granskningens resultat senast den 15 mars 2017 

 
Beredning  
Arbetsutskottet § 10/2016 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen får i 
uppdrag att till arbetsutskottet i mars utarbeta rutiner och strukturer utifrån re-
visorernas rekommendationer. 
 
____   
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 11 Dnr 2017.22 882  

Förslag om flytt av folkbiblioteksfilialen i Hammerdal 
 
Förslag har inkommit till nämnden om att flytta folkbiblioteksfilialen i Ham-
merdal från Grevåkerskolan till ”gamla kommunkontoret. Bilaga 
 
Beredning  
Arbetsutskottet § 11/2016 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån den skrivelse som in-
kommit så uppdrar nämnden till bibliotekschef att fortsätta genomförandet av 
en flytt av folkbiblioteksfilialen i Hammerdal. 
 
____  
 
Beslutsexpediering 
Bibliotekschef 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

  



Strömsunds kommun 
Straejmien tjïelte 

Förvaltning                    Äredenr/diarienr 
BKU/Kultur 

Utredare/handläggare         Nämnd/styrelse 
Britt-Inger Roos BKU/AU 
Bibliotekschef 

Förslag om flytt av folkbiblioteksfilialen i Hammerdal 

Biblioteksverksamheten i kommunen styrs i första hand av Bibliotekslagen (2013:801) och 
den lokala biblioteksplanen. I Bibliotekslagens andra paragraf står följande att läsa: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas 
tillgänglig för alla.” 

Att tillgängliggöra biblioteksverksamheten ser vi som en mycket viktig uppgift, det kan 
handla om öppettider, bestånd, personal men även den fysiska placeringen av ett bibliotek. 
När det gäller Centralbiblioteket har vi jobbat aktivt de senaste åren med den attraktiva 
biblioteksmiljön och tillgängligheten till biblioteket. Detta genom bland annat 
självutlåningsterminal och ökade öppettider. Men det är viktigt att även kunna erbjuda god 
service utanför centralorten, därför vill jag nu lämna förslag på flytt av filialen i Hammerdal. 
För närvarande är filialen inrymd på Grevåkersskolan, i ett klassrum med egen ingång utifrån. 
Poängteras bör att det inte är någon biblioteksverksamhet som är integrerad med skolan, som 
ett skolbibliotek, utan det är frågan om ett rent folkbibliotek. Jag skulle vilja att biblioteket 
flyttades ut från skolan för att komma närmare centrum. En lokal som skulle kunna vara 
lämplig är det gamla kommunkontoret beläget mittemot Ica och torget. På nedre våningen, till 
vänster om entrén, finns ca 80 m2 som skulle kunna passa vår verksamhet bra, men viss 
anpassning av lokalerna måste ske. Det bör även köpas in lite nya möbler för att på så sätt 
göra miljön mera lockande, och för att kunna nyttja lokalen till olika typer av arrangemang 
som till exempel författaraftnar, musikkvällar, hantverkscafé och dylikt. Filialen skulle 
minska något i kvadratmeter, men möjlighet till någon typ av liten utställningslokal skulle 
kunna finnas. Detta skulle även öka möjligheten att samarbeta med andra verksamma på 
orten. 

Jag ser det inte som något problem att fortsätta att på bästa sätt tillhandahålla skola och 
barnomsorg biblioteksservice då kommunhuset är beläget nära skolan. 

Filialen i Hammerdal har ca 280 aktiva låntagare, detta inklusive alla barn som lånar på 
skoltid. Med aktiva låntagare menas de som använt sitt bibliotekskonto de senaste två åren. 
Utlåningen ligger på runt 5000 lån för 2016, detta inklusive omlån. Jag anser inte att vi med 
den verksamhet vi bedriver i Hammerdal idag kan säga att biblioteksverksamheten finns 
tillgänglig för alla, såsom lagen föreskriver. Vi bör kunna erbjuda mer för de pengar vi lägger 
ner för att bedriva biblioteksverksamhet i hammerdalsområdet. Med anledning av detta 
föreslår jag att biblioteksfilialen flyttas från Grevåkersskolan till lokaler i det gamla 
kommunhuset. 

Bilaga Bku § 11/2017
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§ 12 Dnr 2016.276 600 

Information om överenskommelse om samverkan mellan Skolver-
ket och Strömsunds kommun 
 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän genom-
föra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och 
mellanskolor. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller 
hög andel elever som inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få 
svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. 
Skolverket ska i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som 
kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbild-
ningen så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs samt att likvärdig-
heten inom och mellan skolorna ökar. 
Av regeringsuppdraget framgår även att Skolverket ska komma överens med 
varje berörd huvudman om hur insatserna ska utformas och genomföras. I över-
enskommelserna ska Skolverket och huvudmannens respektive ansvar och åta-
ganden klargöras. 
Denna Överenskommelse gäller det inledande arbetet med att genomföra nulä-
gesanalys och ta fram åtgärdsplaner för prioriterade utvecklingsområden hos 
huvudmannen och de skolenheter som ingår i Skolverkets urval. I överenskom-
melsen definieras parternas ansvar och åtaganden under arbetet med nulägesa-
nalys och åtgärdsplan. 
Skolverket ska enligt uppdraget fatta beslut om att genomföra insatserna. Skol-
verket har i beslut den 21 december 2016 beslutat om samverkan avseende fram-
tagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget samver-
kan för bästa skola. 
 
Överenskommelsen om samverkan mellan Skolverket och Strömsunds kommun 
gäller skolorna Vattudalsskolan Strömsund, Centralskolan Hoting, Fjällsjöskolan 
Backe och Frostviksskolan Gäddede. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 
 
____  
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§ 13 Dnr 2017.42 606 

Betygsresultat ht 2016 

Redovisningarna av betygsresultat har inkommit från förvaltningen. Bilaga 
 
 

Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall till 
detta: 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen får i 
uppdrag att analysera resultaten och se över vilka faktorer som påverkat pojkar-
nas låga meritvärde samt låga måluppfyllelse, och vilka åtgärder som kommer 
att vidtas och vilka förväntningar som förväntas uppnås. Redovisning önskas till 
barn, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 4 april. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen får i 
uppdrag att analysera resultaten och se över vilka faktorer som påverkat pojkar-
nas låga meritvärde samt låga måluppfyllelse, och vilka åtgärder som kommer 
att vidtas och vilka förväntningar som förväntas uppnås. Redovisning önskas till 
barn, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 4 april. 
 
____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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Redovisning  BKU 
2017-02-14 

Betygsresultat HT 16 
Sammanställning och 

kommentarer 

Gudrun Andreasson 

Bilaga Bku § 13/2017
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Strömsunds betygsfördelning  
åk 6-9 HT 2013 till VT 2016 

  HT-13 VT-14 HT-14 VT-15 HT-15 VT-16 HT-16 

A 1,8% 3,6% 2,1% 4,0% 1,9% 3,8% 2,1% 

B 6,4% 8,2% 6,6% 8,4% 7,2% 8,7% 7,40% 

C 19,8% 22,8% 19,0% 21,0% 21,6% 21,3% 21,10% 

D 25,4% 24,3% 24,4% 25,5% 24,5% 23,4% 25,40% 

E 34,7% 29,9% 37,5% 32,1% 33,4% 30,3% 34,10% 

F 5,4% 5,2% 6,2% 5,3% 6,3% 8,4% 8,30% 
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Betygsutfall Strömsunds kommun hösten 2015 
 

Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt
Betyg F Betyg - Betyg F Betyg - Betyg F Betyg - Betyg F Betyg - F+ - antal F+ -    %

Biologi 2 2 6 17 4 35 2 68 9,2
Bild 1 2 3 0,4
Engelska 11 4 18 18 2 19 1 73 9,9
Fysik 5 4 13 22 4 23 5 76 10,3
Geografi 6 5 10 10 3 16 1 51 6,9
Historia 1 7 2 14 3 13 1 41 5,6
Hemk 2 3 4 6 2 8 2 27 3,7
Idrott 8 7 12 3 6 5 41 5,6
Kemi 1 2 8 22 5 27 4 69 9,3
Matematik 12 18 21 2 19 1 73 9,9
Modersmål 1 1 0
Spanska 1 4 1 6 0,8
Tyska 2 1 1 4 0,5
Franska 0 0,0
Musik 3 4 2 2 5 2 18 2,4
Religion 11 2 9 3 13 1 39 5,3
Samhälle 1 2 7 3 14 3 14 1 45 6,1
Slöjd 4 3 3 1 3 14 1,9
Svenska 6 10 7 2 9 1 35 4,7
SvA 6 5 13 13 37 5,0
Teknik 1 11 5 17 2,3
Summa: 63 19 131 16 196 44 233 36 738 99,9
Andel F och -  % 11,1 19,9 32,5 36,4

Basämnena Engelska, Matematik och Svenska samt NO-ämnena är de ämnen som tilldelas flest F och streck.  
I övriga språk, övningsämnena förutom Idrott samt teknik återfinns inte så många F och streck. 
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HT 2016 åk 6 A B C D E F - Antal betyg
Bredgårdskolan 3 19 59 57 50 10 0 198
Centralskolan 1 4 25 63 41 2 0 136
Kyrktåsjö skola 0 7 33 54 18 0 0 112
Fjällsjöskolan 0 2 22 67 59 7 0 157
Frostviken 1 3 8 7 16 6 12 53
Grevåkerskolan 3 43 103 99 123 13 0 384
Hedenvindskolan 20 42 106 76 93 24 8 369
Totalt summa 28 120 356 423 400 62 20 1409
Totalt (%) 2,0 8,5 25,3 30,0 28,4 4,4 1,4 100,0

HT 2016 åk 7 A B C D E F - Antal betyg
Centralskolan 0 10 41 60 62 15 0 188
Fjällsjöskolan 0 14 85 84 57 9 3 252
Frostviken 3 20 40 52 54 4 0 173
Grevåkerskolan 1 12 77 96 124 21 3 334
Vattudalskolan 13 24 163 253 527 82 10 1072
Totalt summa 17 80 406 545 824 131 16 2019
Totalt (%) 0,8 4,0 20,1 27,0 40,8 6,5 0,8 100,0

HT 2016 åk 8 A B C D E F - Antal betyg
Centralskolan 1 8 15 26 40 19 0 109
Fjällsjöskolan 1 11 40 57 76 39 21 245
Frostviken 4 28 34 38 52 2 22 180
Grevåkerskolan 16 37 98 105 144 36 0 436
Vattudalskolan 17 55 161 225 403 101 6 968
Totalt summa 39 139 348 451 715 197 49 1938
Totalt (%) 2,0 7,2 18,0 23,3 36,9 10,2 2,5 100,0

HT 2016 åk9 A B C D E F - Antal betyg
Centralskolan 3 16 57 48 63 31 3 221
Fjällsjöskolan 0 15 15 14 51 56 10 161
Frostviken 2 11 16 26 26 1 0 82
Grevåkerskolan 16 45 111 116 60 7 14 369
Vattudalskoan 51 130 283 289 431 141 12 1337
Totalt summa 72 217 482 493 631 236 39 2170
Totalt (%) 3,3 10,0 22,2 22,7 29,1 10,9 1,8 100,0
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Betyg per årskurs 
HT 2016 åk 6-9 A B C D E F - Antal betyg
Årskurs 6 28 120 356 423 400 62 20 1409

Årskurs 7 17 80 406 545 824 131 16 2019

Årskurs 8 39 139 348 451 715 197 49 1938

Årskurs 9 72 217 482 493 631 236 39 2170

Totalt summa 156 556 1592 1912 2570 626 124 7536
Totalt (%) 2,1 7,4 21,1 25,4 34,1 8,3 1,6 100,0      

Åk 9 
132 elever – 65 flickor och 67 pojkar 
Genomsnittligt meritvärde 188,9 poäng (f 231,1  p 147,8) 
Behörighet till gymnasiet, yrkesprogram 75 % (f 93,9  p 56,7) 
Uppnått målen i samtliga ämnen 59,1 % (f 83,1  p 35,8) 
19 elever har under 100 poäng i meritvärde. 18 pojkar - av dessa är 2 placerade 
på HVB-hem och 8 är asylsökande och 5 har annat modersmål. 
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§ 14  Dnr 2017.43  042 
 
Årsbokslut 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har fått underlag om bokslutet 2016. 
Bilaga  
 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner årsbokslut 2016 för barn- och ut-
bildningsförvaltningen och finner bifall till detta.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslut 2016 för barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
____   
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomi 
 
 

  



ÅRSBOKSLUT

Förvaltning/avdelning:

Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Bokslut (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf

1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

©
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01
01

0

Barn- och utbildningsförvaltningen

207 335 4 613224 179 12 231

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

29 237211 948 236 572

Beaktad i
prognos

2 002

2016

Behandling i Krävs
beslut

Viss del av överskottet härrör från eftersläpande ersättningar från migrationsverket kombinerat med anpassade bokföringsrutiner. Intäkter avseende halva 2015 
och hela 2016 har genom detta bokförts 2016. I någon mån har vår organisation kunna inrymma nyanlända utan att skapa nya grupperingar, vilket också 
medverkat till ett positivt resultat. Bidragen har inte till fullo lett till motsvarande kostnadsökningar. Svårigheter att rekrytera ny personal har också meverkat till 
utfallet. 

Skolskjutsar gav inget överskott som beräknat, istället blev det -53 tkr vilket ger en ökad kostnad på -595 tkr jämfört med föregående prognos. Svårigheter i 
beräkningen av bidrag från migrationsverket och interkommunal ersättning är huvudorsakerna till avvikelsen från föregående uppföljning. 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

Gulmarkerade fält är justerade 
med överskottet 800 tkr från de 
sk flyktingmedel, projekt 16410. 



ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Över/ Budget Över/ Netto-
(inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser

006 Nämnd 1 078 905 173 173

610 Centrala kostnader 16 678 17 756 -1 078 3 422 4 824 1 402 324

620 Integr. verksamhet 5 507 6 365 -858 421 1 081 660 -198

622 Förskola 58 779 63 053 -4 274 3 422 5 910 2 488 -1 786

630 Förskoleklass 5 232 5 093 139 35 291 256 395

631 Grundskola åk 1-6 62 965 64 379 -1 414 1 100 7 627 6 527 5 113

Summa 150 239 157 551 -7 312 8 400 19 733 11 333 4 021
* TA=tilläggsanslag/-budget

Lågstadiesatsn 16/17 654 tkr, Lärarlönelyft 516 tkr. 
Migrationsverket 3 759 tkr mer än budget. 

 
 
Ökade personalkostnader pga ökat barnantal och barn med
särskilda behov -810 tkr. Ökade kostnader för mat -189 tkr. 
Skolskjutsar +301 tkr. 
Ökade intäkter statsbidrag: Lågstadiesatsn 15/16 1 762 tkr, 

Arbetskläder -284 tkr. Datorer / IT -172 tkr. Int. Statsbidr.
Mindre barngrupper 15/16 898 tkr, Nattis 377 tkr. Ökade int
avgifter 174 tkr. Migrationsv 760 tkr. Interkom.ers 198 tkr
 
Lägre personalkostn. och ökade intäkter från Migrationsv
232 tkr samt Lärarlönelyft 23 tkr. 

Ökade kostnader pga ökat antal barn i verksamheten men 
också ökade intäkter från Migrationsverket. Nattis -34 tkr.
 
Killevippen -1 147 tkr. Solgården -1 302 tkr. Kooperativ
-531 tkr. Friskolan Regnbågen +186 tkr. Mat -300 tkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ökade kostn annonser -180 tkr. Arbetsmiljöåtg. bla Frost-
viken -200 tkr. Satsning elev- personaldatorer -500 tkr.
Ökade intäkter statsbidrag lovskola, elevhälsa o Migrationsv.

2016 



ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Över/ Budget Över/ Netto-
(inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser

summa fg sida 150 239 157 551 -7 312 8 400 19 733 11 333 4 021

632 Grundskola åk 7-9 50 577 53 826 -3 249 1 827 4 579 2 752 -497

633 Fritidshem 13 507 13 533 -26 1 604 2 014 410 384

634 Förberedelseklass 4 364 5 210 -846 400 2 411 2 011 1 165

635 Särskola 4 827 5 186 -359 28 28 -331

611 Projektmedel 275 -275 241 241 -34

623 Familjecentralen 665 991 -326 231 231 -95

Summa 224 179 236 572 -12 393 12 231 29 237 17 006 4 613
* TA=tilläggsanslag/-budget

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolskjutsar -589 tkr. Ökad kostnad för personal -1 646 tkr.
Ökad kostn. för mat pga ökat antal barn -148 tkr. Livsmedel
cafeterian Vattudal -203 tkr. Ökade int. Lärarlönelyft 298 tkr,
Läxhjälp 430 tkr, Cafeteria Vattudal 192 tkr, Interkom ers
723 tkr, Arbetsförmedlingen 534 tkr o Migrationsv 521 tkr.
Nettokostn Nattis -472 tkr. Ökad intäkt för avgifter pga ökat
antal barn 176 tkr. Statsbidrag Fritidshemssatsning 16/17 
130 tkr, Nattis 78 tkr, Lärarlönelyft 25 tkr. 

Ökat elevantal ger ökade kostnader bla personal -693 tkr.
Ökade int. Migrationsverket 1 732 tkr. Arbetsförmedlingen
693 tkr. Lärarlönelyft 38 tkr. 
 
Fler barn än beräknat vilket kräver ytterliggare resurser. 

 

Intäkt Lärarlönelyft 28 tkr. 
 
 
Erasmus Frostviken och Skapande skola

2016 
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§ 15 Dnr2017.44 042 

Årsbokslut 2016 Kultur- och fritidsavdelningen  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har fått underlag om bokslutet 2016. 
Bilaga  

 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner årsbokslut 2016 för kultur- och fri-
tidsavdelningen och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslut 2016 för kultur- 
och fritidsavdelningen.  
 
____   
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
Ekonomi 
 

  



ÅRSBOKSLUT

Förvaltning/avdelning:

Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Bokslut (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf

1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

2016

Behandling i Krävs
beslut

18 762

Beaktad i
prognos

-40
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Kultur och fritid

17 636 15617 817 25

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

1 12617 792

Avdelningen har ett överskott för 2016. De verksamheter som gått med överskott är bibliotek och kulturskolan. Orsaken är detsamma för båda, att man haft 
personalvakanser, beroende på föräldraledighet och icke tillsatt tjänst. Vidare har även stöd till allmän fritidsverksamhet visat på ett överskott, det bl.a. på grund 
av mindre utbetalda bidrag. De verksamheter som visar ett klart underskott är anläggningskostnader, mest beroende på höga kostnader för vaktmästare. Men 
överskottet på stöd till fritidsverksamheten och underskottet på anläggningskostnader tar ut varan. Även kostnaden för Fritidsgårdar är högre än budgeterad, och 
det beror på personalkostnader på allaktivitetshuset Saga. 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

Bilaga 4



ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Över/ Budget Över/ Netto-
(inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser

194 Administration 1 814 2 003 -189 50 50 -139

400 Allm kulturell vsh 438 443 -5 14 14 9

402 Stöd till studieförb 675 675

410 Bibliotek 5 558 5 146 412 15 20 5 417

420 Kulturskola 4 332 4 193 139 139

430 Stöd t allm fritidsvsh 2 413 2 086 327 327

440 Frilufts- fritidsanl 2 053 2 608 -555 108 108 -447

449 Projektmedel 46 -46 57 57 11

450 Fritidsgårdar 534 1 562 -1 028 10 877 867 -161

Summa 17 817 18 762 -945 25 1 126 1 101 156
* TA=tilläggsanslag/-budget

Kultur och fritid

Personalkostnader

 
Vakant bibliotekarietjänst under större delen av året. 

Lägre personalkostnader p.g.a. föräldraledighet
 
 
Mindre bidrag utbetalt
 

Personalkostnader
 

 
Högre anläggningskostnader
 

2016 
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§ 16 
 
Delgivningar. 

1. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden efter Elisabeth 
Hägglund (s) 
 

2. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden efter Hans Elm-
bjer (sd) 

 
3. Skolinspektionen granskar lärande och utveckling i fritidshemmets 

undervisning. Dnr 2017.24.600 
 

4. Information övningsskolor. 
 

5. Skrivelse gällande omsorg på obekväm arbetstid. Dnr 2017.45.640 
 

6. Skrivelse från förvaltningschef till föräldrar till barn på Västringens och 
Bredgårds förskolor gällande tider för servering av frukost. Dnr 
2017.46.640 

 
7. Arbetsutskottets protokoll 2106 §§ 104-128 

 
 

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

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

2017-02-14  20  

     
     

Justering (sign) 
 

§ 17 
 

Delegationsbeslut. 

1. Kultur- och fritidschefens beviljande av bidrag till kulturarrangemang. 
(Nr 1 - 2017) 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 
____  

 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

2017-02-14  21  

     
     

Justering (sign) 
 

  § 18 
 
Information om möten och träffar ordföranden varit på 
 
- 10 januari 2017, Informationskväll för allmänheten om öppnandet 

av en öppen förskola på hembygdsgården med kulturarvspeda-
gogik. Öppethållandet gäller från maj till september och sker med 
samverkan av Jamtli. 

- 17 januari 2017, Besök på Sogårdens förskola i Hoting i samband 
med arbetsutskottets sammanträde. 

- 18 januari 2017, En första träff med Skolverket för att arbeta med 
problem inventering för en bättre skola. 

- 20 januari 217, Ordförandeträff. 
- 25 januari 2017, Hälsade våra ungdomar och föreläsare välkomna 

till Inspirationsdagen för våra elever i årskurs åtta och nio. Ordfö-
rande tillsammans med oppositionsrådet Göran Espmark ägnade 
eftermiddagen till att lyssna på ungdomarna och svara på deras 
frågor. 

- 2 februari 2017, Ordföranden tillsammans med vice ordföranden 
Ragnar Lif deltog på en tvådagars konferens i Stockholm som 
handlade om kultur- och fritidsfrågor bland annat: 
Inkludering genom fritid och kultur, lyckade inkluderingsprojekt i Skell-
efteå. 
Information om statsbidrag till sommarlovsaktiviteter 0-15 år, dessa bi-
drag kommer i ytterligare två år. 
Framtidens bad med längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre 
miljö. 
Kreativa platser- statsbidrag finns att söka hos Kulturrådet ca 100 mil-
joner kronor under 2016-2018. 
Miljöaspekter – konstgräs. 
Framtidens bokning och bidragssystem. 

- 4 februari 2017,Ordförande deltog i invigningen av Saga. 
- 8 februari 2017 Ordföranden deltog tillsammans med vice ordfö-

randen Ragnar Lif på Skolverkets upptaktsmöte för en bättre 
skola. 

____  
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