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Plats och tid Ekonomen, våning 1, kl. 08.30- 11.00 

Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S) ordf. 
Göran Molin (S) 
Christina Maydotter (MP) 
Anna Strandh Proos (M) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
 

Ej beslutande ersättare Maria Larsson (S) 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef 
Jill Blomqvist, biblioteksassistent § 8  
Sebastian Gunnesson, teaterlärare § 8 
Ninni Mellander, enhetschef Kultur  
Sune Johansson, rektor Kulturskolan 

 

Justerare Ann-Louise Zetterblad (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 5 maj 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 8 - 12 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare Ann-Louise Zetterblad (C)  
    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

Sammanträdesdatum 2017-05-05 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-05 Datum då anslaget tas ned 2017-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2017-05-26 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  
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§ 8 Dnr BKU 2017/110 

Information kulturutskottet  

Beslut 

Kulturutskottet beslutar följande  

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Kulturutskottet får ta del av nedanstående information 

- Jill Blomqvist, biblioteksassistent och Sebastian Gunnesson, 

teaterlärare, informerar om biblioteket. 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur, informerar om kulturenheten 

samt kulturplanen. 

- Sune Johansson, rektor kulturskolan informerar om kulturskolan. 
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§ 9 Dnr BKU 2017/70 

Bidragsansökan till utsmyckning  

Beslut 

Kulturutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Anslå 7500 kr från övrigt kulturstöd med förbehållet att pengarna betalas ut 

när hela projektet är finansierad.  

Ärendet 

Kethy Bjesse är konstnär och driver eget galleri i Nordingrå. Hon har ansökt 

om bidrag av kommunstyrelsen för konstverket En man i en båt som idag 

hänger på bergväggen på den östra sidan, vid Högakustenbron. Konstverket 

behöver göras i ett tåligare plåtmaterial för att hålla mot olika vädertyper och 

vara väderbeständigt. Kethy Bjesse har fått tillstånd av Mats Löfroth som 

äger marken, att konstverket får hänga på bergväggen. Tanken är att 

konstverket ska hänga där permanent. Kostnaden för material uppgår till 

37500 kr samt konstnärsarvode på 5000 kr. Plåtkonstruktionen kommer att 

göras av ett lokalt företag. Konstverket har fått ett positivt gensvar och 

uppskattning och har blivit till stor glädje för besökare och förbipasserande. 

Kulturenheten tycker att Kethy Bjesses initiativ är kreativt och ett spännande 

inslag i landskapet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan av bidrag till utsmyckning, Kethy Bjesse 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ninni Mellander 

Kethy Bjesse 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(11) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr BKU 2016/25 

Ny bokbuss - revidering av beslut - återremiss för 

vidare beredning 

Beslut 

Kulturutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Inköp av en mellanstor bokbuss och begära ytterligare 700 Tkr i 

investeringsmedel i budget 2018.  

Ärendet  

Nämnden beslutade 2016-02-17, om inköp av en mindre bokbuss. Hösten 

2016 har vi gjort studiebesök och tagit del av andras upphandlingar, och 

kommit till den slutsatsen att en mindre bokbuss inte längre är ett klokt 

alternativ. De fordon i den viktklassen (högst 3,5 ton) som tillverkas idag 

håller inte en standard som vi tycker är acceptabel. Orsakerna är bland annat 

begränsad lastvikt och utrymme, arbetsmiljö och begränsade 

utvecklingsmöjligheter. 

 

I stället förordar vi en mellanstor bokbuss, som vi bedömer är en klokare och 

mera långsiktig satsning för Kramfors kommun. Förutom att den rymmer 

både fler besökare och böcker, så kan den också ha utrymme för och fungera 

för digital handledning, ”Digitala hjälpen” åker ut i kommunen. Den kan 

också användas för andra verksamheter i kommunen och blir på så vis en 

tillgång för hela kommunen. 

 

På Kulturutskottet 2017-03-10, togs frågan om en revidering av beslutet 

2016-02-17 upp. Utskottet återremitterade ärenden för vidare beredning. Det 

innebär att det nu är ett alternativ fyra vi utreder. Den förra utredningen hade 

tre olika alternativ, stor/mellanstor buss, liten buss och ingen buss/bil. 
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Alternativ fyra – mellanstor buss 

 
Borås bokbuss är exempel på en mellanstor buss. 

 

Vad är en mellanstor buss? 

Väger upp till 7,5 ton, är högst 9 meter lång. Körs med C-kort. 

 

De problem och risker med en stor och mellanstor buss, som jag tog upp i 

utredningen om mobil biblioteksverksamhet (januari 2016) har till viss del 

redan lösts. 

 

 Vägar: i princip alla vägar fungerar, även de flesta gårdar. 

 Personal: Ytterligare en medarbetare för den mobila 

biblioteksverksamheten tillsätts. Den kommer att ta C-körkort 

(kostnad för körkortet ca 20 tkr) 

 Kostnaden: Den bussen som Tromsö köpt nyligen, kostar 2 100 tkr. 

Vi har redan beviljats 1 800 tkr (2017 års investeringsmedel). Ett 

tillskott på 300-700 tkr i investeringsmedel för 2018 behövs.  

 Bränslekostnaderna kommer troligen att vara något lägre än för vår 

nuvarande buss. 

 Lastbryggan är fortfarande ett frågetecken 

 

 

Möjligheter och risker med en stor/mellanstor buss, från utredningen 

2016-02-16, med aktuella kommentarer i grönt respektive rött. 

 

 

Möjligheter 

 

Risker/Problem   

Samverkan med andra aktörer möjliggörs. 

Kan användas av flera förvaltningar som en 

Medborgarbuss 

Ligger i linje med Framtidsbygget och 

serviceplaner i kommunen. 

 

Kostnaden. 

Tillskott i biblioteksbudgeten nödvändig för 

att klara driftskostnaderna. 

Den fördyringen (30-70tkr) ska kunna klaras 

inom bibliotekets ram. 
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Mötesplats. Flera får plats samtidigt inne 

bussen. 

 

Möjlighet att ha några sittplatser dessutom.  

Finna garageplats i närheten av biblioteket. 

Lastbrygga (saknas även idag) vid biblioteket 

måste lösas 

Krambo undersöker möjligheterna till 

lastbrygga på baksidan av bibliotekshuset. 

Andra alternativ är avisning av backen ner 

mot källaringången, eller möjligen att 

lastafrån framsidan. Det garage vi använder 

idag, kan vi förhoppningsvis ha tillgång till 

även senare. 

Teknik och ett stort mediautbud i bussen, 

Ett rullande bibliotek med utbud och service. 

Bibliotekets stärkta uppdrag att arbeta med 

digital delaktighet förutsätter en större buss.  

Nästan dubbelt så många böcker (2000) 

ryms. 

Behöver kompletteras med boken kommer-

service. Stor buss kan inte besöka enskilda 

gårdar. 

En mellanstor buss kan köra på i princip alla 

vägar vi kör idag, och de allra flesta gårdar. 

Program inne i bussen 

Vi kan ta med delar av program som vi har 

på fasta enheter, exempelvis berättande, 

mindre utställningar. 

Resurskrävande med samverkan. Samordnare 

behövs förmodligen. 

Vi organiserar om, och förstärkt det mobila 

biblioteket med ytterligare en medarbetare.  

Marknadsföring och god reklam för 

kommunen. ”vi satsar på landsbygden” 

Kramfors kommuns satsning på kultur och 

hållbarhet. Likaså projektet Framtidsbygget 

och kommunens vision. 

Kräver personal med C-körkort. 

Inte flexibelt med flera som kan köra. 

Den nya/nye medaretaren tar C-kort. Kostnad 

cirka 20 tkr. 

Skolbesök underlättas av större utrymme. 

Fler barn ryms i bussen, och vi kan ta med 

nästan dubbelt så många böcker som idag. 

 

 

 

Alternativa driftmedel – El-buss 

Frågan har varit uppe som en möjlighet. Den är fortfarande inte helt 

klockren. Ännu finns inte någon el-bokbuss i drift, eller ens på gång.  

En cirkaprisuppgift från en tillverkare, säger att kostnaden är ungefär 3 

miljoner. Det är alltså en betydligt dyrare. Räckvidden på en sådan buss är 

15 mil. 
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§ 11 Dnr BKU 2017/182 

Lägesrapport ”Avgiftsfri kulturskola” 

Beslut 

Kulturutskottet föreslår nämnden besluta följande  

Tagit del av lägesrapporten. 

Ärendet 

Den avgiftsfria kulturskolan startade våren 2017. Det mesta var redan 

inbokat för läsåret 2016-2017 och scheman var spikade, vilket ledde till att 

vi under våren inte kunde förändra så mycket som vi önskade. 

Under nästa läsår 2017 – 2018 kan vi ytterligare anpassa verksamheten till 

våra nya förutsättningar. 

 

Vad har vi gjort under våren 2017? 

Nyanlända 

Eftersom vi inte behövde kräva ämneskursavgift startade vi en 

undervisningsgrupp av nyanlända elever från Ådalsskolan i februari. De 

träffas varje onsdag mellan 15.00 och 16.00. De spelar i grupp under ledning 

av Johan Nilsson. Det är en icke homogen grupp vilket kräver mycket av 

kursledaren. Vi kan dock konstatera att intresset har varit mycket stort och 

eleverna har sett ut att trivas i gruppen. 

Eftermiddagsverksamhet 

Vi har också startat verksamhet på eftermiddagar efter skolan slut på några 

av kommunens skolor. Exempel på det är orkestrar, dansgrupper, film och 

teatersport. Det är verksamhet där eleverna måste få träffas under en längre 

sammanhängande tid. Vårt mål är att under hösten 2017 skapa ensembler på 

alla grundskolor. 

 

Film 

Film är ett nytt ämne för oss som vi testat i samarbete med Film i 

Västernorrland. Samarbetet med film i Västernorrland har varit givande men 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(11) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

också visat brister vilket gör att vi till hösten 2017 kan behöva anställa en 

egen lärare i film, om vi skall fortsätta med det ämnet. 

 

Ämneskurser 

Vecka 13 åkte ämneskurslärarna på besök i alla årskurs 4 under deras 

musiklektion för att demonstrera sina instrument. Tidigare har eleverna fått 

läsa om vad som kännetecknar olika instrument, nu får de både lyssna och 

se. Ämneskurslärarna träffade förutom åk 4 även alla treor. Därför har vi 

också bestämt att inte ha något öppet hus på kulturskolan för blivande 

ämneskurselever. Detta är ett exempel på att vi fått en större flexibilitet än 

tidigare när vi var styrda av ämneskursavgiften. 

 

Ny orkester 

Vi startade en ny orkester i februari som har sin första konsert 29 maj i 

Gudmundrå kyrka. Det blir årets ”temakonsert”. Mycket orkester plus 

solister. Konserten upprepas i Ytterlännäs kyrka den 30 maj och i Nora 

kyrka den 31 maj. Därmed blir det inga skolföreställningar på dagtid och vi 

följer nämndens önskemål om att sprida konserterna i kommunen. 

 

Mer för fler 

Vi hoppas att kunna skapa en arbetsgrupp som kan vara med i SKL:s 

satsning Mer för Fler. I det läge vi befinner oss skulle den utbildningen 

förhoppningsvis kunna göra skillnad och hjälpa oss i vårt förnyelsearbete.  

Se bilaga: Mer för fler- hur når vi fler inom kulturområdet?  

 

Bilagor 

Sveriges Kommuner och Landsting, Mer för fler- hur når vi fler inom 

kulturområdet. 
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§ 12 Dnr BKU 2017/118 

Lägesrapport Kulturplan för 2017 -2020 

Beslut 

Kulturutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Tagit del av lägesrapporten.  

Ärendet 

Kulturenheten fick 161026 uppdrag av Barn-, kultur- och 

utbildningsnämnden att utarbeta en ny kulturplan.  

I ett mycket tidigt skede i processen bestämdes att använda 

kommunledningens viljeinriktning för kulturen. Kulturenheten har 

samarbetat med kulturutvecklaren på samhällsavdelningen för att arbeta fram 

den nya kulturplanen. Det visar på att Kramfors kommun samarbetar för att 

synliggöra och visa på de utvecklingsmöjligheter som finns inom konst- och 

kulturområdet.  

Kulturyttringar och kulturuttryck ökar i antal och kulturbegreppet är inte 

entydigt utan blir mer mångfacetterat. Kulturella och kreativa näringar ökar 

också i antal och har hög tillväxtpotential. Ett område som inte omnämns i 

viljeinriktningen är barn- och ungdomskulturen som fick en egen rubrik. 

Den nya kulturplanen knyter ihop gårdagens kultur med samtidens och visar 

på en framtida inriktning för kulturen, som resurs i Kramfors kommuns 

utveckling.  

Samråd 

Samråd har förts med enskilda kulturaktörer, studieförbund och föreningsliv 

i Kramfors kommun. Samråd har även förts med Peter Levin f.d. 

förvaltningschef, Tf. förvaltningschef Anki Johnson och Barn-, kultur - och 

utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 090427 Dnr 187/09 

Sammanträdesprotokoll 161026 Dnr 2016/118 
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