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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 41 
 
 

Ärendeförteckning 
 

Bou § 31 Dnr 00164/2013 101 
Verksamhetsuppföljning 2013 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 32 Dnr 00176/2013 536 
Ändring av turlista för busslinje 131 - Björklund- Storberg- Arvidsjaur 
 
Bou § 33 Dnr 00125/2013 108 
Yttrande – JO-anmälan ang begäran om extra insatt sammanträde för barn- 
och utbildningsnämnden 
 
Bou § 34 Dnr 00058/2013 042 
Uppföljning av 2012 års resultat – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 35 Dnr 00128/2013 600 
Åtgärdsplan med anledning av resultat KKiK/medborgarundersökning – 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 36 Dnr 00094/2013 007 
Revisionsrapport – Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsutövande 2012 
 
Bou § 37 Dnr 00127/2013 609 
Internkontrollplan för 2013 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bou § 38 Dnr 00124/2013 042 
Delårsrapport 2013-04-30 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 39 Dnr 00166/2013 042 
Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 - 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 40 Dnr 00300/2012 714 
Förskola/omsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag) 
 
Bou § 41 Dnr 00126/2013 605 
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola år 2013 
 
Bou § 42 Dnr 00148/2013 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2013/2014 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 
Bou § 43 Dnr 00267/2011 609 
Ansökan om fristående pedagogisk omsorg – Ströms slott AB 
 
Bou § 44 Dnr 00145/2013 618 
Kommunens informationsansvar för ungdomar 16-20 år – 2013  
 
Bou § 45 Dnr 00149/2013 052 
Verksamhetsstöd för år 2014 – Teknikens Hus 
 
Bou § 46 Dnr 00224/2012 611 
Begäran om bidrag avseende förskolepeng till fristående förskoleverksamhet 
i Övertorneå kommun – Hietaniemi friskola 
 
Bou § 47 Dnr 00051/2013 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål 
 
Bou § 48 Dnr 00053/2013 600 
Skolchefens rapport år 2013 
 
Bou § 49 Dnr 00053/2013 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2013 
 
Bou § 50 Dnr 00054/2013 612 
Gymnasial samverkan -Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner 
 
Bou § 51 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 52 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 43 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Bou § 31 Dnr 00164/2013 101 
 
Rektorerna från samtliga verksamheter har informerat nämnden om det 
ekonomiska läget är samt vad som i övrigt händer i de olika verksamheterna. 
 
Ledningsfunktionen 
Skolchef, skolutvecklare och ekonom har den senaste tiden jobbat med 
många uppdrag från kommunstyrelsen med åtgärdsplaner, analyser, 
måluppfyllelse, ramdiskussioner m m. 
 
Fridhemsskolan 
Stora kostnader inom grundsärskolan. Specialbeställningar av skolskjutsar 
ökar kostnaderna. 
 
Ringelskolan 
Ringelskolan står inför en elevökning. Verksamheten kommer inte att kunna 
spara några pengar, snarare ett utökat behov. 
 
Klockarbackeskolan/Parkskolan 
Verksamheten vid dessa enheter kommer inte att kunna spara några pengar. 
Parkskolan har stor ökning av barn i förskolan, en del av dessa behöver 
särskilt stöd. 
 
Elevhälsan 
Den leasingbil som elevhälsan haft kommer att tas bort. 
 
Förskoleområde 1 och 2 
För att spara pengar kommer inte tjänster vid pensionsavgångar att 
återbesättas. Förskoleområde 1 och 2 byter och ”lånar” personal efter behov. 
Sommarverksamheten 2013 kommer att bedrivas på Nyborgs förskola. 
Pengar för denna verksamhet som beräknas uppgå till ca 400 000 kr finns inte 
inrymd i budget för 2013. 
 
Sandbackaskolan 
Nämnden har beslutat att alla program ska bära sina egna kostnader. Rektor 
har påbörjat arbetet med att få verksamheten kostnadseffektiv med kvalitet. 
SFI kommer aldrig att täcka sina egna kostnader eftersom bidragen är för 
låga. Det är kostnadskrävande att bedriva denna verksamhet eftersom SFI, 
enligt lag, ska ske året om. Dessutom är det lagstyrt att alla nyanlända har rätt 
till SFI men bidrag från Migrationsverket betalas bara ut till de som är 
flyktingar.  
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 44 
 
 

 
 
Ändring av turlista för 
busslinje 131 - Björklund- 
Storberg- Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Mårten Enoksson 
Heikki Kairento 
Länstrafiken 
Margareta Renberg 
Anneli Andersson 
Leif Carlsson 
 

Bou § 32 Dnr 00176/2013 536 
 
Skolchef Annette Rylén föreslår att kommunen tar bort en eftermiddagstur på 
linje 131 Björklund – Storberg – Arvidsjaur inför ny upphandling av linjen. 
Besparing beräknas till ca 400 000 kr för kommunen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ta bort en eftermiddagstur på linje 131 Björklund – Storberg – 

Arvidsjaur inför ny upphandling av linjen. 
Måndag till torsdag anländer Arvidsjaur ca kl 08.00-08.10 och avgår 
från Arvidsjaur kl 16.10. 

 Fredagar samma morgontur som ovan och avgår Arvidsjaur kl 14.10. 
2. Skolchefen får i uppdrag att varefter skolskjutsupphandlingar och 

linjetrafikupphandlingar ska ske, se över möjligheten att minska antalet 
turer från två till en på eftermiddagar samt inte ge 6-åringar skolskjuts 
om deras resa är enskild utan andra medåkande elever. 

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 45 
 
 

 
 
Yttrande – JO-anmälan ang 
begäran om extra insatt 
sammanträde för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
JO 

Bou § 33 Dnr 00125/2013 108 
 
Barn- och utbildningsnämnden anmodas yttra sig över vad som framförts i 
Lennart Wigenstams anmälan till JO om att barn- och utbildningsnämndens 
ordförande vägrade att sammankalla till ett extra nämndsmöte, trots att en 
tredjedel av nämndens nio ordinarie ledamöter krävde detta. 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott har 2013-05-15 § 1 har upprättat 
förslag till beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Lämna nedanstående yttrande till JO; 

 

Att ordföranden inte kallade till en extra nämnd som en tredjedel av 
ledamöterna begärde, var ett brott mot kommunallagen.  
Anledningen till att ej kalla in till extra nämnd var att det ej var ett 
politiskt beslut som skulle fattas, utan ett tjänstemannabeslut. 

 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Britt-Inger Hedman (v) och Lennart Wigenstam (c) anmäler jäv och deltar 
varken vid behandling eller beslut i ärendet. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 46 
 
 

 
 
Uppföljning av 2012 års 
resultat – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 

Bou § 34 Dnr 00058/2013 042
 
Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 
2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är – 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011).  
I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av 
återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande 
kostnader på – 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. 
 

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 
Mkr högre än budgeterat. 
 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012,
och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. 
 
Vid behandling av bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs 
kommun beslutade kommunfullmäktige 2013-04-15 § 39 att återremittera 
ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2013-04-29 § 120 att en analys görs av 
socialchef och skolchef som mer precist visar varför uppföljningen under året 
inte fungerat. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde den 
17 juni, 2013. 
 
Skolchef Annette Rylén har yttrat sig i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Överlämna upprättad redovisning till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-06-04 § 34. 
 
 
Uppföljning av 2012 års resultat – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Uppföljningen under 2012 har genomförts under året med månadsrapporter till nämnden samt 
tertialbokslut. Enligt kommunstyrelsens beslut har uppföljningen inte fungerat. 
 
Förlag på förbättringar inom förvaltningen: 
 
1. Fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera periodiseringar. 
2. Utarbeta prognosrapporter för enhetsnivå samt utveckla prognosrapporten på 

förvaltningsnivå. 
3. Personalkostnaderna uppdateras och följs upp varje månad på respektive resultatenhet i de 

så kallade ”personallakanen”. Vid avvikelse mot budget (prognosen för årets resultat) ska 
respektive enhet ge förslag på besparingar till nämnden. 

4. Fortsätta arbetet med att rätt antal timlöner hamnar i respektive tertialbokslut. 
5. Analysera och utarbeta riktlinjer för hur förvaltningens ram fördelas på respektive enhet. 
6. Omfördela pengar mellan enheterna vid verksamhetsförändringar. 
7. Försök att avsätta pengar på central nivå som kan fördelas efter andra tertialbokslutet få 

skolan och förskolans verksamhet har läsår med delvis nya förutsättningar för 
höstterminerna. 

 
 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska budgetöverskridandet analyseras; 
 
Resultatet för förskola och grundskola 2012 låg i första och andra tertialens prognos på -1,3 
mkr vilket enligt muntlig information av ekonomichefen under ekonomiutskottets 
sammanträde i maj 2012 inte fick överskridas. Årets resultat blev -2,0 mkr. Vid jämförelse 
med strukturellt liknande kommuner har Arvidsjaurs kommun 6 mkr lägre kostnad för 
förskola/grundskola. Nämnden anser att ramen för 2012 och 2013 borde ha ökats med ca 3 
mkr. Då skulle den lagstadgade verksamheten fullt finansierad.  
 
Minusresultatet för Sandbackskolan blev betydligt större än prognoserna visade vid de två 
första tertialerna, då flera program inte hade några sökanden alternativt få sökande efter 
slutintaget i juli. då tjänstefördelningen redan var lagd för nästa läsår medförde det höga 
personalkostnader i förhållande till interkommunala intäkter samt interkommunala kostnader. 
Detta kan förändras och arbetet har påbörjats inför höstterminen 2013. Målet är att nästa läsår 
2013/2014 närma sig en personalbudget i balans. Vi arbetar också med andra kommuner kring 
gymnasiesamverkan. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 47 
 
 

 
 
Åtgärdsplan med 
anledning av resultat 
KKiK/medborgarundersök
ning – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 

Bou § 35 Dnr 00128/2013 600
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens löpande förvaltning 
handhas rationellt och enligt god ekonomisk hushållning. Därför ska 
uppföljning ske av samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Kommunstyrelsen har presenterats den årliga kvalitetsmätningen (KKiK) 
som genomförts tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. 
Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2012 
presenterades också. 
 
Mätningen visar på ett generellt sett sämre resultat inom flera områden än 
föregående år, bl a vad gäller de mått som handlar om kostnadseffektivitet. 
Därför föreslås att en djupare analys utförs samt att åtgärdsplaner upprättas 
för att säkerställa kvalité. 
 
Resultatet av kvalitetsmätningen finns på kommunens hemsida; 
 

http://arvidsjaur.se/sv/Kommunpolitik/Kvalitetsmatning/2012/ 
 
Kommunstyrelsen har 2013-04-29 beslutat att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att analysera och upprätta åtgärdsplan för måtten 17, 
18a och 23. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Överlämna svaret till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-06-04 § 35. 1 (2) 
 
 

Åtgärder med anledning av resultat i KiK Barn- och utbildningsnämnden 2012 
 
Kostnadseffektivitet inom skolan: 2010 2011 2012
Mått 17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn 

i förskolan? 
95 800 
SEK 

122 359 
SEK 

129000 
SEK 

 
År 2010  95 800 kr   
År 2011 122 359 kr 
År 2012 129 000 kr 
Ökningen mellan år 2010 och 2011 beror till viss del av omfördelning av kostnader till rätt 
verksamhetsansvar samt ökat antal barn på heltid. 
Ökningen mellan år 2011-2012 beror på fortsatt minskning av barn på halvtid och ökning av 
barn på heltid samt ett högt lönelyft för utbildade förskollärare under åtta månader (4,2 %). 
I detta mått jämförs vi med alla kommuner i Sverige. I det arbete som kommunen påbörjat 
kring god ekonomisk hushållning jämför vi oss med strukturellt liknande kommuner. Den 
jämförelsen visar att vi kostnadsmässigt ligger mycket marginellt över andra kommuner 
totalt ca 150 000 kr per år för förskola och fritidshem. Detta motsvarar ungefär 0,4 
barnskötare på ett år. 
Lagkravet är minst en legitimerad förskollärare per avdelning. 
Vi räknar med att under 2015 ha minst en legitimerad förskollärare per avdelning.  
 
Kostnadseffektivitet inom skolan: 2010 2011 2012
Mått 18 a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i 

kommunen i de nationella proven? 
(Andel elever som får minst godkänt 
på alla delprov i de nationella proven.) 

Nytt 
mått  

Nytt  
mått 

75 % 

 
2012 var 75 % av kommunens elever godkända det innebär att 44 elever av 59 var godkända 
på alla delar i alla tre ämnena. 
I matematik och svenska ligger kommunen mycket nära medelvärdet för alla kommuner i 
Sverige. 
I engelska ligger kommunens resultat ca 15 % lägre än medelvärdet för alla kommuner 
vilket innebär ca 8 fler elever som inte var godkända på alla delproven i engelska. 
Arbetslaget i årskurs 6 på Ringelskolan har lämnat in en analys och har dessutom genomfört 
detta läsårs nationella prov med en klart ökad måluppfyllelse. 
I analysen pekar personalen på behov av tidsenliga verktyg och stöd/resurser till elever i 
behov av särskilt stöd. 
De kommenterar också att årets delprov i engelska skiljer sig i utformning samt har nya 
bedömningsgrunder. 
Detta är ett nytt mått och förvaltningen följer upp och analyserar de nationella provresultaten 
både i årskurs 3 och i årskurs 6 framöver. 



 2 (2) 
 
 
Kostnadseffektivitet inom skolan: 2010 2011 2012
Mått 23.  Vad är kostnaden för gymnasieskolan 

i förhållande till den andel som inte 
fullföljer gymnasiet? 

32 237 
SEK 

28 655 SEK 
43 200 
SEK 

 
Detta är ett komplext mått att analysera. För att vi ska få ett riktigt jämförelsetal på 
kostnaden för gymnasiet måste flygskolan vara helt avvecklad. 
Trafikskola och flygskola påverkade måttet för 2012 och flygskolan kommer att påverka 
måttet 2013. 
När det gäller antalet folkbokförda elever som fullföljer sin utbildning inom 4 år har Barn- 
och utbildningsnämnden detta värde som nyckeltal med årlig uppföljning. 
Senaste kända måttet är från läsåret 10/11 där Arvidsjaur låg på 75.9 %, Norrbotten 74,6 % 
och hela riket 76 %. Värdet för läsåret 11/12 kommer under hösten 2013. 
Andelen folkbokförda elever som går i kommunens gymnasieskola är i snitt 65 %. 
De övriga kommunerna som ger våra folkbokförda elever gymnasieutbildning är Skellefteå, 
Piteå, Luleå samt friskolor och landstinget. 

 
______ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Revisionsrapport – 
Granskning av barn- och 
utbildningsnämndens 
ansvarsutövande 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Rektorer 

Bou § 36 Dnr 00094/2013 007
 
Revisorerna har granskat barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 
2012. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, 
styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är 
bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för 
uttalande i revisionsberättelse. 
 
Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande i vissa avseenden under 
granskningsperioden varit otillräcklig. 
 
För att utveckla nämndens ansvarsutövande lämnas följande 
rekommendationer; 
 
* Nämnden säkerställer att den för en heltäckande uppföljning och 

rapportering från verksamheten. Rapporteringen bör fokusera på 
resultat och effekter. 

 
* Vid bristande måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi ska 

nämnden skyndsamt vidta aktiva åtgärder. Detta i enlighet med 
kommunfullmäktiges regler för verksamhets- och ekonomistyrning. 

 
Skolchef Annette Rylén redogör för den målrapporteringsmall som följer 
med varje delårsbokslut/bokslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förbättra uppföljning och rapportering enligt revisorernas påpekanden. 
2. Rapporterna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska 

utvecklas och texten ska vara tydlig. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 49 
 
 

 
 
Internkontrollplan för 
2013-2014 – Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till; 
Rektorer 
Kommunstyrelsen 

Bou § 37 Dnr 00127/2013 609
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2013 
tas upp till behandling. 
 
Förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2013-2014 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Fastställa internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter 2013-2014. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplan  2013-2014 – Barn- och utbildningsnämnden  

Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 

Mål/Styrdokument Riskområde Konsekvens Kontroll/åtgärd Riskanalys 
    Sanno-

likhet 
(1-5) 
 

Väsentlighet 
(1-5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet x 
Väsentlighet) 

Riskbedömning 
(hög/medel/låg) 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av glädje, 
trygghet, professiona-
litet och stimulans 
som bidrar till god 
hälsa 

Barns säkerhet i 
förskolan 

Skador efter tillbud 
och olyckor 
 

Rapporteringssystem för olyckor 
och tillbud i förskolan 
 

3 5 15 Medel 

God ekonomisk 
hushållning 

Faktura- 
hantering, 
kontroll av priser 
enligt upphandlade 
avtal 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 
 
 

Stickprovskontroller  
Utbildning 
Konteringsrutiner 

 
 

4 

 
 

5 
 

 
 

20 

 
 

Hög 

Kompetensutveckling Arbetet utförs inte 
professionellt 

Sämre kvalitet och 
sämre 
måluppfyllelse 

Utbildning 
Handledning 
 

 
2 

 
5 

 
10 

 
Medel 

Gemensam 
värdegrund 

Arbetet utförs inte 
professionellt 

Sämre kvalitet 
Sämre arbetsmiljö 
Sämre 
måluppfyllelse 

Utbildning i värdegrunden 
 

 
2 
 
 

 
5 

 
10 

 
Medel 

Avgifter för 
Förskola och 
Fritidshem 

Felaktig debitering 
Uteblivna intäkter 

Enskild drabbas 
Ekonomisk förlust 
för kommunen 
 

Verksamhetssystem  
2 

 
4 

 
8 

 
Låg 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
löneplacering 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Riktlinjer 
Förvaltningchef och 
verksamhetschefer samverkar 
med lönechef och personalchef 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

Medel 



 2 (2) 
 
 
Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontroll-

ansvarig 
Tidplan 
återrapportering 
nämnd 

Alla i verksamheten 
har rätt till en omsorg/ 
arbetsmiljö som 
präglas av glädje 
trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till en god hälsa 
 

Barns säkerhet i 
förskolan 

Dokumentera 
tillbud och olyckor 
vid alla 
kommunens 
förskolor 

Förskolechefer rapporterar alla 
tillbud och olyckor enligt nya 
riktlinjer. 

Vid varje tertial-
bokslut 

Skolchef Vid varje 
tertialbokslut 

God ekonomisk 
hushållning 

Fakturahantering, 
kontroll av priser 
enligt upphandlade 
avtal 

Kontroll av priser 
på fakturor enligt 
upphandlade avtal 

Stickprov  Minst en faktura 
i månaden per 
förskole-
område/skola 

Rektor/ 
Förskolechef 
redovisar 
halvårsvis till 
skolchef 
 
 

Vid nämndens sista 
årliga möte 

 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 50 
 
 

 
 
Delårsrapport 2013-04-30 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 

Bou § 38 Dnr 00124/2013 042 
 
Delårsrapport 2013-04-30 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
har upprättats. 
Ett underskott förväntas med 3 725 tkr inom verksamheten för förskola och 
grundskola. För gymnasieskolan visar prognosen på -676 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2013-04-30 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde godkänns. 
2. Förslag till åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 

2013-04-30 har upprättats, se Bou § 39. 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-06-04 § 38. 1 (35) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 

2 Barn- och utbildningsnämnden 
 
2 FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA 
 

Tkr 2013 2012 Prognos 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren 
Personal 76 835 29 595 27 891 6 80 516*
Verksamhet 10 168 3 559 2 946 21 11 970
Interhyra 12 426 4 142 4 142 0 12426

  
Summa kostnader 99 555 37 296 34 979 7 104 912
  
Intäkter -7 495 -3 061 -2 690 14 -9 100
  
Summa intäkter -7 495 -3 061 -2 690 14 -9 100
  
Netto 92 060 34 235 32 288 6 95 812
      
Periodresultat  -3 548 -2 240  -3 725
*Prognos exklusive löneökning 2013 

 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig förutom årskurs 4.  
 
 
Skolans namn Stadium Skolans placering 
Fridhemsskolan Årskurs 7-9 Arvidsjaurs tätort 
Klockarbackeskolan Årskurs 1-3 Moskosel 
Parkskolan Årskurs 1-6 Glommersträsk 
Ringelskolan Årskurs 1-6 Arvidsjaur 
 

 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08 Lå 06/07

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass 

 

Moskosel 6 19 24 23 50 50 51
Glommersträsk 36 38 39 45 57 66 67
Arvidsjaur tätort 592 598 583 578 522 564 551
Summa 634 655 646 646 629 681 669

   
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2012 2011 2010 2009 2008 2007

30 april  resp år  477 482 472 471 460 459
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Händelser av betydelse 
Arbetet med att anpassa dokumentation och rutiner utifrån den nya skollagen samt 
läroplansimplementeringen fortsätter. 
Från och med läsåret 12/13 skall betyg sättas varje termin i årskurserna 6-9. 
 
Personal 
Rekryteringen av ny personal under året har krävt mycket arbete. Att få behörig personal blir allt 
svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013-04-30 5,30 52,31 195,40 
2012-04-30 4,16 35,15 192,00 

*) Antal tjänster inom förvaltningen, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Ekonomi 
Enheternas personalkostnader inför 2013 med oförändrad verksamhet beräknades/äskades till 
80 000 tkr. Den tilldelade ramen blev 77 000 tkr. Verksamhetscheferna har under årets första 
fyra månader arbetat med att minska kostnaderna. Differensen mellan behov och tilldelade medel 
var 3 000 tkr i januari 2013. Förvaltningen följer upp och planerar respektive verksamhets 
personalkostnader kontinuerligt. Vid första tertialen har åtgärder inför höstterminen 2013 
vidtagits för att minska differensen mellan tilldelade medel och behov.  
Fortfarande fattas 2 475 tkr för att täcka personalkostnaderna, för förskoleområdena tillkommer 
vikariekostnader för sommaröppen verksamhet, 400 tkr. Totalt saknas täckning för 
personalkostnader på 2 875 tkr under 2013. 
För 2013 har vi beviljats olika statsbidrag som till en mindre del bidrar till att klara kostnaderna 
för personal. T.ex. statsbidrag för personalförstärkning inom Elevhälsan ( 806 tkr), 
Matematiklyftet ( 98,9 tkr), Comenius Regio projekt ( 307 tkr). 
En viss omfördelning av budgeterade medel mellan enheterna kommer att ske inför andra 
tertialen. 
Kommunens arbete med god ekonomisk hushållning visar att vid jämförelse med kommuner 
med liknande struktur så har Arvidsjaur en mycket billig grundskola. Om vi skulle ha haft 
samma nivå på våra kostnader som jämförbara kommuner hade vi haft ungefär 6 100 tkr mer i 
ramen för grundskolan. 
Vid jämförelse av kostnaderna för förskola och fritidshem ligger vi på ungefär samma kostnad 
som jämförbara kommuner. 
Vi kan, i dag,  inte säga hur mycket internhyran kommer att minska i Klockarbackeskolan.  
Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget kommer att överskridas, som en följd av 
kvarteret Skogens försäljning, då anpassning av befintliga lokaler till fritidshemsverksamheten 
medför kostnader. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal inklusive kvalitet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat med att utveckla målstyrning och 
nyckeltal. 
Nya nyckeltal har delvis införts och flera kommer att bytas ut då detta arbete ses som en  
pågående process. Alla nuvarande nyckeltal handlar om kvalité och behöver i framtiden 
kompletteras med ekonomiska nyckeltal kopplade till analyser av resultat. 
Se redovisningen sist i rapporten. 
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Framtiden 
Kommunen har ett tydligt statligt uppdrag utifrån den nya skollagen 3 kap 3§ ”Alla barn och 
elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.” Denna bestämmelse gäller 
förskola, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasiet. 
 
Lagregleringen kring elever i behov av särskilt stöd är tvingande och om utredning visar att en 
elev är i behov av särskilt stöd ska det stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för 
att den eleven ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. Styrningen av skolans verksamhet genom 
statliga lagkrav och krav på kommunen om en god ekonomisk hushållning som innebär att 
kommunens verksamhetskostnader inte får överstiga intäkterna är en ekvation som är svår att få 
ihop. Krympande ekonomiska resurser och utökade lagkrav ställer verksamheterna inför stora 
utmaningar. 
Här krävs en ökad samverkan mellan såväl kommunens olika verksamheter som med våra 
närliggande kommuner. Samverkan ger möjlighet till ekonomiska och sociala 
samordningsvinster, på kort och lång sikt, samt möjlighet att uppfylla lagkraven. 
 
Skolans utmaning den närmste tiden är att anpassa undervisningen utifrån de nya 
kunskapskraven. Nya skollagen lägger stor vikt vid elevernas digitala kompetens. Enligt 
Skolverket är det centrala innehållet tvingande. Det är kommunen som skolans huvudman som 
ska tillhandahålla den utrustning som behövs för att genomföra undervisningen. I dagsläget kan 
vi inte genomföra den undervisning vi är ålagda, då vi saknar den digitala utrustning som 
behövs. 
 
En ytterligare utmaning som medför både arbete och ökade kostnader för att kompetenssäkra 
våra verksamheter utifrån nya lagkrav. Till exempel krav på högre löner, nyrekryteringar och 
lärarlegitimationskravet som träder i kraft december 2013. 
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81 Sandbackaskolan   
Sandbackaskolan totalt inkl. Flygskolan  

Tkr 2013 2012 Prognos

 Budget Redovisat Redovisat 
 

Förändring
i % mellan 

åren
Personal 27 464 10 774 10 925 -1 27 000
Verksamhet  13272 7 800 10 677 -27 13 522
Interkommunala 
ersättningar 

8 435 3 696 3 111 19 8 480

Internhyra 6 398 2 133 2 133 0 6 398
Summa kostnader 55 569 24 402 26 846 -9 55 400
  
Interkommunala 
ersättningar 

-15 320 -6 839 -9 723 -30 -15 300

Övriga intäkter -2 325 -370 -1 359 -75 -1 500
Summa intäkter -17 645 -7 209 -11 082  -35 -16 800
  
Netto 37 924 17 193 15 764 9 38 600
      
Periodresultat  -4 551 -3 323  -676
 
Enheternas personalkostnader inför 2013 med oförändrad verksamhet beräknades/äskades  
till 28 300 tkr. Den tilldelade ramen blev 27 464 tkr. Rektorerna har under årets första fyra 
månader arbetat med att minska kostnaderna. Differensen mellan behov och tilldelade medel var 
826 tkr i januari 2013. Förvaltningen följer upp och planerar respektive verksamhets 
personalkostnader kontinuerligt. Under första tertialen har åtgärder inför höstterminen 2013 
vidtagits för att minska differensen mellan tilldelade medel och behov.  Det gäller bl.a. 
personalbemanning, behov av stödinsatser/elevassistenter och programutbudet överlag vid 
Sandbackaskolan. Effekterna av vidtagna åtgärder blir synliga under höstterminen 2013. 
 
Årets resultat synliggör bortfallet av det ekonomiska tillskott som Flygskolan inneburit och som 
under tidigare läsår kommit hela verksamheten till godo. Eftersom vi inte längre kan göra fler 
intag av nya flygelever går inte hellre Flygskolan att använda som generell budgetregulator för 
Sandbackaskolans totala verksamhet.  
 
I dagsläget avspeglar det negativa resultatet strukturen kring planerade och genomförda intag 
under en längre period. Förutom vad som redan poängterats kring de ökade personalkostnaderna 
och nollintaget av flygelever så har det nuvarande programutbudet inneburit ett ökat behov av 
inventarier och ombyggnationer och ett ökat behov av hjälpmedel/läromedel. Detta är en struktur 
som Sandbackaskolan kommer att dras med under ett par år fram i tiden, nästan oberoende vilka 
beslut som nu fattas. 
 
Men det är av största vikt att klara politiska beslut tas redan nu om hur det framtida 
programutbudet skall se ut, för att vi inom en period på tre till fem år skall kunna stabilisera 
verksamheten och nå ett nollresultat. En möjlighet är att utöka och formalisera samarbetet med 
våra grannkommuner Malå, Sorsele och Arjeplog. På lång sikt kan detta vara den enda 
möjligheten för överlevnad av inlandets gymnasieverksamhet.  
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Flygskolan 

Tkr 2013 2012 Prognos 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 860 401 354 13 860
Verksamhet *) 8 481 5 502 8 375 -34 8 000
Interkommunala 
ersättningar 

0 0 0

Internhyra 379 126 126 0 379
Summa kostnader 9 720 6 029 8 855 -32 9 239
  
Interkommunala 
ersättningar 

-5 220 -3 511 -6 314 -44 -5 265

Övriga intäkter 0 -9  0 -30
Summa intäkter -5 220 -3 520 -6 314  -44 -5 295
  
Netto 4 500 2 509 2 541 -1 3 944
      
Periodresultat  62* -541  556
 
*Observera att  periodresultatet för Flygskolan är beräknad på sju  månader.  
  
Pga. ogynnsamma väderförhållanden under hösten 2012, så genomfördes ett mindre antal 
flygtimmar än planerat.  Det innebär att kostnaden för dessa flygtimmar belastar budgeten för 
kalenderåret 2013.  
 
Positivt är dock Flygskolans bedömning att alla berörda elever kommer att ha fullgjort sina 
flygtimmar inom utsatt tid (dvs. senast den 2013-06-30). Om behov av ytterligare flygtimmar 
finns under VT 2013 kan Sandbackaskolan ställa in undervisning vid Sandbackaskolan och 
därmed skapa extra utrymme för flygundervisningen. 
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Verksamheten Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa

Fordonsprogrammet (FT) 29 21   50

Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik  2 2 1 5

Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik   17 1 18

Fordonsprogrammet (FTR) 2 6   8

Barn- och fritidsprogrammet (BF)  7 13 1 21

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)  1   1
Specialutformat program 
anläggningsmaskinförare (SMBP)   8 1 9

Estetiska programmet bild och form (ES)  4   4

Vård- och omsorgsprogrammet 15 7   22

Omvårdnadsprogrammet (OP)     11 3 14

Ekonomiprogrammet (EK) 12  12  24

Samhällsprogrammet (SA) 3 9 3 1 16

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 7 16 11  34

Teknikprogrammet (TE)  6   6

Introduktionsprogram, övriga 4 1 1  8

Introduktionsprogram, språkintroduktion 7 15 1 4 27

Specialutformade program inom gymn.särskolan  2 2 3 7

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  2   2

Hotell och restaurangprogrammet (HR)   4  4
Specialutformat program flygförarutbildning 
(SMR013)   31 3 34

Summa elever inom gymnasieskolan: 79 99 116 18 312
 

Svenska för invandrare (SFI) 37

Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 18

Vuxenutbildning per distans 20

Övriga vuxenutbildningar 1

Summa elever inom vuxenutbildning:  
 
- Intresset för Fordonsutbildningarna är fortsatt högt, vilket är positivt. Dock måste en 

varningsflagga höjas, eftersom vi nu har så många studerande inom FP att ekonomiska 
bieffekter gjort sig synnerligen märkbara i form av ett ökat behov av läromedel, datorer, 
stödåtgärder och ombyggnationer samt re- och nyinvesteringar i material och maskinpark. 
Vi måste nog inrikta oss på att få ut den ”puckel” som skapats i och med att vi la ned Bygg- 
och anläggningsprogrammet och överförde dessa elever till Fordonsprogrammet.  

- Vi har i år gjort ett nollintag inom Barn- och fritidsprogrammet, Estetiskt program samt 
Teknikprogrammet.  

- Inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet avslogs den ansökan som lämnats in till 
Skolverket om att få riksintag. Dock har Sandbackaskolan blivit beviljade 10,8 platser inom 
Lärlingsvux. Platser som kan komma att användas till Lärlingar inom Restaurang och 
livsmedel om intressenter finns. 

- Sandbackaskolan har även blivit beviljade åtta platser inom gymnasial vuxenutbildning, där 
syftet är att utbilda yrkesförare, inriktning mot buss. 

- Glädjande för läsåret är att vi nu kan erbjuda ordinarie lärare inom de moderna språken 
spanska och franska. 
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Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013-04-30 4,9 75,67 59,29 
2012-04-30 1,92 27,86 63,95 
 
Måluppfyllelse och kvalité inklusive nyckeltal 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat med att utveckla målstyrningen och 
nyckeltal. 
Nya nyckeltal har delvis införts och flera kommer att bytas ut då detta arbete ses som en ständigt 
pågående process. Alla nuvarande nyckeltal handlar om kvalité och behöver i framtiden 
kompletteras med ekonomiska nyckeltal kopplade till analyser av resultat. 
Se redovisningen i nämndens sammanställning av måluppfyllelse. 
 
Framtiden 
Som generell slutsats kan sägas att tilldelade medel INTE räcker för att bedriva alla 
Sandbackaskolan verksamheter. 
Till problematiken måste även kopplas kravet på lärarlegitimation som träder i kraft den 1 
december 2013 och de konsekvenser detta kan få. Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla 
fullt ut från och med 1 juli 2015. Skolans framtida organisation bör därför snarast anpassas till de 
kompetenser vi har att tillgå och de eventuella kompetenser som måste anställas före 1 december 
2013. 
 
Sandbackaskolan måste även börja förbereda sig på den inspektion som Skolinspektionen 
kommer att göra under 2014. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-13 : 
Estetiska programmet läggs ner från och med höstterminen 2013. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 

   

Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Analys: 
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot En positiv 

befolknings-
utveckling och 

tillväxt? Vad har 
varit bra? Vad har 
fungerat mindre 

bra? 
Vilka förändringar 
ska genomföras för 
att det ska gå ännu 
bättre under nästa 

period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vår ambition har varit och är att kunna erbjuda förskoleplats utan väntetid utifrån önskemål av 
vårdnadshavarna. Detta kan bidra till ökad inflyttning och ökad sysselsättningsgrad. 
En hög kvalité på förskola och skola ger ett gott rykte, samt att det kan öka inflyttningen och 
minska utflyttningen. 
Gymnasieskolans arbete med Svenska för invandrare, SFI och språkintroduktion ökar antalet som 
väljer att stanna kvar i kommunen. 
Gymnasieskolans programutbud kommer att minska till hösten på grund av för få sökanden. Detta 
kan medföra att familjer väljer att flytta samt att elever som studerat på annan ort inte väljer att 
komma tillbaka till kommunen. 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och kompetent 
personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö tillsammans med 
företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Att vi kunde använda 0,4 % högre lönenivå än avtalet vid årets löneöversyn påverkar också positivt.
Arbetet med att analysera och åtgärda förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten är påbörjat 
på de olika enheterna inom förvaltningen. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och personal. 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till en god hälsa. 

1. Medelvärdet är över 9 på frågan 
om personalen tycker deras arbete 
är viktigt och meningsfullt 

 

Medelvärdet var 9,4 i 
medarbetarenkäten 
2012. 

Alla barn och unga 
skall ges möjlighet att 
vara med och 
påverka sin livsmiljö.

2. Barn och ungdomsgruppen 
genomför i samarbete med 
elevråden en årlig demokratidag. 

 

Genomförd 20130218 

3. Andel (%) förskoleplatser där 
barnen deltar i planering av 
förskolans aktiviteter uppgår till 
minst 65 %. 

 Alla barn på 
syskonavdelningarna 
deltar i planeringen av 
aktiviteter. 

4. Minst 80 % av eleverna i åk 5 
och 8 tycker att lärarna tar hänsyn 
till elevernas åsikter. 

Enkät april/maj, 
redovisas andra 
tertialbokslutet 31/8 
årligen. 
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Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 
nämndens arbete 

mot ökad 
samverkan, 

koncerntänk och 
effektivitet? Vad 

har varit bra? Vad 
har fungerat mindre 

bra?  
Vilka förändringar 
ska genomföras för 
att det ska gå ännu 
bättre under nästa 

period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och kompetent 
personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö tillsammans med 
företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och personal. 
Analys och åtgärder av resultat pågår inom alla enheter. 
Vi har ökat vårt samarbete inom kommunen med Tillväxtenheten och Arbetsmarknadsenheten 
kring gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar, ensamkommande flyktingbarn, det 
kommunala uppföljningsansvaret med mera. 
Vi samverkar med Landstinget (Barn- och undomspsykiatrin, Hälsocentralen) och Socialtjänsten 
inom Norrbusavtalet i frågor som rör våra elever i kommunen. 
Vi har också på börjat en utveckling av gymnasiesamverkan med Malå, Arjeplog och Sorsele.  
Ett led i detta var ett besök i Jokkmokk under april för att få information om Lapplands 
kommunalförbund (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala). Både politiker och tjänstemän deltog. 
Arbetet med att minska avståndet inom kommunen mellan olika enheter/förvaltningar som arbetar 
med samma målgrupp behöver intensifieras. Ett nytt och öppet tänk kring förändring av både den 
politiska organisationen och förvaltningsorganisation skulle välkomnas och kunna underlätta detta 
arbete. 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet 

Alla barn och elever 
ska ha rätt att lyckas 
utifrån sina 
förutsättningar, så att 
de kan utvecklas till 
trygga och 
ansvarskännande 
medborgare. 

1. 95 % av eleverna i åk3 ska ha 
uppnått LUS-nivå 13. 

 90% av eleverna i åk 3 
har uppnått LUS-nivå 
13 eller högre. Resultat 
från 2012. Nytt resultat 
redovisas andra 
tertialen årligen. 

2. 95 % av eleverna i åk6 ska ha 
uppnått LUS-nivå 15. 

 91,5% av eleverna i åk 
6 har uppnått LUS-nivå 
15 eller högre. Resultat 
från 2012. Nytt resultat 
redovisas andra 
tertialen årligen. 

3. 100 % av eleverna i åk9 har 
uppnått godkänd nivå på 
nationella provet i svenska. 
 

  94 % av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt vt-12. Nytt 
resultat andra tertialen 
2013. 

4. Öka andelen folkbokförda 
gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år från 73 % 
(läsåret 09/10) till 83 % 

 Läsåret 
10/11(Arvidsjaur) 
 75,9 % 
Norrbotten 74.6 % 
Riket 76 % 
Uppgifter från SKLs 
öppna jämförelser som 
utges årligen. 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet, forts. 

Alla inom förskola 
och skola ska 
samverka med 
vårdnadshavare, 
interna och externa 
verksamheter. 

1.Gymnasieskolan har ett 
fungerande programråd inom 
samtliga yrkesutbildningar 

 En till 2 träffar per 
termin där de träffar 
företrädare för framtida 
arbetsgivare. Följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslut.  

2. 100 % av vårdnadshavarna som 
deltagit vid utvecklingssamtal i 
skolan uppger att 
utvecklingssamtalet varit väl 
fungerande. 

Enkät redovisas till 
årsbokslutet 2013. 

3. Antalet avvikelserapporter inom 
Norrbus från BOU uppgår 
maximalt till 2 st per kalenderår. 

 
Ingen avvikelserapport 
har inkommit under 
första tertialen. 
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Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt 

under perioden 
gällande 

måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot miljöhänsyn? 
Vad har varit bra? 
Vad har fungerat 

mindre bra?  
Vilka förändringar 

ska genomföras 
för att det ska gå 
ännu bättre under 

nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och 
kompetent personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö 
tillsammans med företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och 
personal. 
Arbetet med att analysera och åtgärda förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten är 
påbörjat på de olika enheterna inom förvaltningen. 
Vi genomför årligen och följer upp Hälsosamtal (som genomförs i åk 4, åk, 7 samt i åk 1 på 
gymnasiet av våra skolsköterskor) och Öppna jämförelsers mjuka värden i åk 5 och åk 8. 
Alla enheter arbetar utifrån sina Likabehandlingsplaner. 
Klagomål och kränkningar rapporteras till varje nämndsammanträde. 
 

Miljöhänsyn i all 
verksamhet 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till god hälsa. 

1. Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
maximalt 4 %. 

 

 
Sjukfrånvaron 
uppgår till 5,30 % 
under första tertialen.

2. 80 % av medarbetarna 
inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen 
uppger att de upplever att den 
närmaste chefen visar 
uppskattning för mina 
arbetsinsatser. 

 78,4 % av de 
svarande håller med 
eller håller helt med 
om att närmaste chef 
visar uppskattning 
för den svarandes 
arbetsinsatser. 
Från 
medarbetarenkäten 
2012. 

3. Frånvaro på gymnasiet 
understiger 12 %. 

 
Vårterminens 
resultat redovisas vid 
andra tertialen 2013. 

4. Maximalt 10 % av eleverna 
som svarat på mobbingfrågan 
vid hälsosamtalen i åk4, åk7 
samt år 1 i gymnasiet uppger 
att de blivit retade, utstötta 
eller på annat sätt illa 
behandlade av andra elever i 
skolan under de tre senaste 
månaderna. 

 

Resultat 9,4 % 
Nytt resultat varje 
årsbokslut. 

5. 80 % av eleverna svarar att 
de trivs bra eller mycket bra i 
skolan vid hälsosamtalen i åk 
4, åk 7 samt år 1 gymnasiet. 

 
Omformulerat 
nyckeltal. Nytt 
resultat varje 
årsbokslut. 

Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. 
Se kommentarsfältet 
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12 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 200 100 60 67
Verksamhet 30 13 2 550
Interhyra 0 0 0
  
Summa kostnader 230 113 62 82
  
Intäkter 0 0 0  0 
  
Summa intäkter 0 0 0 0
  
Netto 230 113 62 82
     
Periodresultat  -36 35  
 
 
Verksamheten 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare samt ett utskott med tre 
ledamöter och tre ersättare. Nämnden har sammanträtt två gånger under perioden. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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20 Ledningsfunktionen 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 100 809 746 8
Verksamhet 5 328 1 861 1 631 14
Internhyra 0 0 0
  
Summa kostnader 7 428 2 670 2 377  12
  
Intäkter -5 615 -2 299 -2 042 13
  
Summa intäkter -5 615 -2 299 -2 042 13
  
Netto 1 813 371 335 11
     
Periodresultat  233 306  
 
Verksamheten 
Den centrala administrationen består sedan februari 2011 av skolchef, skolutvecklare och en 
controller/ekonom. Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning. 
 
Händelser av betydelse  
Den 15 april fattade Kommunfullmäktige beslut om Klockarbackeskolans nedläggning i 
Moskosel från och med höstterminen 2013. 
 
Vårt Commeniusprojekt har startats och pågår till vårterminen 2014. Finansieringen står EU för 
och projektet är ett utvecklingssamarbete kring barn i behov av särskilt stöd. 
Vi har gjort vårt första besök i Leeds i januari samt tagit emot ett besök därifrån under april.  
 
I april genomfördes en gemensam resa till Jokkmokk med politiker och tjänstemän från 
Arvidsjaur, Malå, Arjeplog och Sorsele. Vi fick en god inblick i och information om etableringen 
av Lapplands kommunalförbund. Förbundet har ansvar för alla kommunala 
gymnasieutbildningar i Kiruna, Pajala, Gällivare samt Jokkmokk. 
 
Personal 
I den centrala administrationen har personalresursen under första tertialen året legat på 3.0 
tjänster samt 0,5 tjänst skolbibliotekarie. 
 
Framtiden 
Inför höstterminens start kommer planeringsarbetet för att avveckla verksamheten på 
Klockarbackeskolan, få en bra förskoleavdelning inklusive förskoleklass i Moskosel samt 
förändringar av organisationen på Ringelskolan 
räva en hel del arbete. 
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Gymnasiesamverkan med kommunerna Sorsele, Malå och Arjeplog kommer att intensifieras och 
är en förutsättning för alla fyra kommunernas arbetskraftsförsörjning och attraktivitet. 
 
Kommande år behöver förvaltningen säkerställa att få rätt behörighet på personalen i de olika 
verksamheterna. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att ha attraktiva arbetsplatser, både 
för att kunna behålla den kompetens vi har men också kunna nyrekrytera vid kommande 
pensionsavgångar. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2013 14 (35) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

211 Fridhemsskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 14 500 5482 5 479      0  
Verksamhet 1 000 327 360 -9
Internhyra 2 585 862 862 0
  
Summa kostnader 18 085 6 671 6 701 0
  
Intäkter -100 -64 -38 68
  
Summa intäkter                  - 100 -64 -38 68
  
Netto 17 985 6 607 6 663 -1
     
Periodresultat  -612 -1 109  
 
Ekonomi 
Under denna första tertiär har vi haft personalomsättning med behov av ny rekrytering och 
omfördelning av personalen. Vi har inte tillsatt lärare på två av tjänsterna utan omorganiserat 
inom verksamheten i väntan på den organisation som verksamheten behöver för lå 13/14 
Organisationen blir lite personalglesare när det gäller stöd med behörig kompetens och istället 
ersatt med erfaren personal som kan arbeta med trygghet och trivsel. 
Vi har ökat antalet språkvalsgrupper då språkvalet i engelska växte efter elevers omval vid 
årsskiftet och det krävs delning till två grupper i åk 7.   
Under vårterminen har inga beslut tagits om gemensamma insatser runt elever i samverkan med 
individ och familjeomsorgen, det kan bli förändring inför ht-13.  
 
Verksamheten 
Antal elever: 
 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Särsk. Summa
VT 2013 71 57 62 3 193 
VT 2012 62 63 67 4 196 
 
Fridhemsskolan är en treparallellig 7-9 grundskola med grundsärskola 7-9 samt även en elev på 
gymnasieträningsskola. Uppdraget att ta hand om gymnasieträningsskola är temporärt under två 
år till. 
För att ge nyanlända elever förutsättningar att nå målen har vi svenska som andra språk och 
nybörjarengelska samt riktat språkstöd i NO och SO-ämnen, i övrigt sker det riktade stödet i 
kombination med integrering i ordinarie klasser. 
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Händelser av betydelse 
Fridhemsskolans är under vårterminen-13 med i en TV-inspelning som kommer att sändas under 
hösten.  Det är UR som gör en satsning på några elever som följs i dess vardag. 
Satsningen på språkval spanska tycks vara helt rätt. Inför lå 13/14 får vi två nybörjargrupper i 
spanska i år 7.  Klass 8:3 har vunnit regionsfinal i teknikåttan och tävlar i riksfinal i Göteborg. 
Fridhem är med i Skolverkets satsning på matematikundervisning, ”Mattelyftet”.  Fridhem står 
för handledare och rektor på Fridhem och Ringelskolan deltar i den satsning som också 
inkluderar rektorer.  
Vi har stegvis ökat måluppfyllelsen i matematik för åk 7 men har fortfarande en del bristande 
måluppfyllelse som kräver satsning inför åk 8. Vi ser att både vårdnadshavare och elever ställer 
ökade krav på insatser genom den nya skollagen. Vi har haft ett ärende som prövats av 
skolväsendet överklagningsnämnd. Vi har fått påpekande att vi måste bli ännu bättre på att följa 
upp stödåtgärder för att kunna avgöra om rätt insatser sker samt att göra insatser som behövs 
även om inte budget finns för det. 
 
Personal 
Under vt-13 har vi bytt personal på fem tjänster. En del av tjänsterna har vi kunnat täcka med 
behöriga lärare men på andra tjänster har vi tvingats omfördela personal eller tillsatt obehörig 
personal. Rekryteringen fortsätter inför ht-13. Just nu pågår rekrytering på fem tjänster varav 
några är på väg att slutföras. Under detta läsår har det kommit ett nytt förslag från 
utbildningsdepartementet om minskat krav på dokumentering i form av skriftliga omdömen och 
individuella utvecklingsplaner. Beslutet ska träda i kraft under senare del av lå 13/14.  
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013 0,67 0,00 34,70 
2012 0,96 0 34,85 
 
I antalet månadsavlönade finns hel och deltids långtidssjukskrivna, tjänstlediga och de som har 
delar av undervisningen på annan skola.  Att ha månadsavlönade skapar en bättre stabilitet än att 
ha timanställda lärare på vikariat.   
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Utifrån för närvarande nyckeltal: 
Vi har % godkända på NP i svenska, NO, SO och engelska. Nationella proven i matematik 
pågår.  
Vi har ett ökat antal elevärende i samarbete socialförvaltningen och andra myndigheter. 
Minst 80 % av personalen uppger att de upplever att de får uppskattning av sin närmaste chef. 
Vi beräknas uppfyller kunskapsmålen i år 9, enligt skolverkets jämförelse modell SIRIS. 
Vi har nöjda föräldrar enligt enkätutvärdering av utvecklingssamtalen under vt-13. 
Föräldrarådet har träffats tre gånger denna termin.  
Elevrådet fungerar nu allt bättre. Elevrådet har dessutom drivit ordningsfrågor och varit med om 
att pröva nya saker inför nästa läsår. Personalen och elevernas trivselgrupp har tagit fram 
trivselåtgärder tillsammans. Under maj arrangerades en skolbasar för att samla in medel för 
trivselåtgärder på skolan. .  
Lärartätheten höstterminen 2011 låg på 9,02 lärare per 100 elever.  
Höstterminen 2012 var den 11.04 och vårterminen 2013 har vi minskat den till 10,63. 
Elevassistenttätheten var höstterminen 2011 på 1.38 per 100 elever.  
Höstterminen 2012 var den 0,63 och vårterminen är den på 1,45 per 100 elever. 
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Framtiden 
Fortsatta satsningar på fungerande arbetslag och bättre intern och extern kommunikation.  
Öka användning av IT-redskapen samt lärplattformen.   
Mattelyft tillsammans med Ringelskolan och Parkskolan. 
Stöd till all personal i arbetet med skolans gemensamma undervisningsstruktur. 
Fortsätta det påbörjade samarbetet med skolorna som har elever i år 4-6 när det gäller bedömning 
och uppnående av kunskapsmålen.  
Behovet av personalinsatser för trivsel, trygghet och arbetsro  
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 24 511 9 812 8 977   9  
Verksamhet 1 000 333 251 33
Interhyra 4 435 1 478 1478 0
  
Summa kostnader 29 946 11 623 10 706 9
  
Intäkter -450 -216 -261 -17
  
Summa intäkter                  - 450 -216 -261 -17
  
Netto 29 496 11 407 10 445 10
     
Periodresultat  -1575 -876  
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar ett resultat på 1575 tkr. Det som ligger till grund för minusresultatet beror 
på ett par faktorer. Under vårterminen har det varit svårt att hitta lärarpersonal och den 
situationen löstes med att anställa två stycken lärarassistenter på 75% istället för en lärare. Vi har 
tyvärr även personal som är sjukskrivna där vi har vikarier anställda i vissa fall som timvikarier 
och andra under en längre tid.  
 
Ringelskolans har enligt det redovisade utfallet ett slutresultat som visar ett underskott 
 på 1575 tkr. Att exakt utröna vad det beror av är i nuläget svårt, en bidragande faktor är att vi 
jämfört med föregående år under den första tertialen haft en sjukfrånvarostatistik som nästan 
varit dubbelt så hög jämfört med föregående läsår. Min ambition är att detta är att detta 
underskott inte ska vara så markant vid kommande delårsbokslut och att sjukfrånvarotalen har 
minskat. 
 
Sjukfrånvaron; se nedan, korttidsfrånvaron har nästan fördubblats sedan föregående år men 
däremot har långtidsfrånvaron minskat något. Det är viktigt att lyfta fram att sjukfrånvaro 
förutom ekonomiska kostnader påverkar effektiviteten i verksamheten både med en ansträngning 
för de kollegor som jobbar närmast den sjukskrivne och förutsättningarna för en kontinuerlig 
undervisning eller verksamhet för eleverna inom skolan eller fritids. 
Verksamhetskostnaderna ligger än så länge i nivå med budgeterat. Flera arbetsmiljöåtgärder har 
skett och kommer även att ske men tanken är att de ska inrymmas inom verksamhetskostnaderna.  
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola. Under det senaste läsåret har elevantalet på 
Ringelskolan vuxit till idag 396. Varje klass har en klasslärare som är klassföreståndare och 
innehar ansvar för mentorskapet vid ex. upprättande av åtgärdsprogram, individuella 
utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Grundsärskolan är en mindre enhet som bedriver sin 
verksamhet utifrån en egen läroplan.  
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6-års verksamhet och grundskola 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Särsk. Summa 
Vt 2013 52 53 55 65 51 54 64 2 396 
Vt 2012 53 59 67 45 54 62 59 3 402 
 
 
Fritidsverksamhet 

 

 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen 2013 har elevantalet ökat då elva elever som tidigare gått på mellanstadiet på 
Klockarbackeskolan från och med januari börjat på Ringelskolan. Det medförde bland annat att 
en klass i nuläget består av 27 elever. Under våren har vi försökt rekrytera lärare och 
speciallärare men det har varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. 
Under den här terminen har vi arbetat aktivt med att hitta en lösning för placering av en 
fritidsavdelning inom verksamheten i och med att den nuvarande lokalen på Kullenområdet har 
varit ute till försäljning. 
 
Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013 5,71 34,12 61,85 
2012 2,89 49,72 55.05 

 
Kompetenshöjande insatser 
Skolledningen har tillsammans med personalen satsat en halv dag utbildning på en föreläsning i 
” Hur kan utåtagerande barn bemötas?” i den föreläsningen deltog elevassistenter, förskollärare, 
fritidspedagoger, lärare, specialpedagoger, skolvärdinnor och skolassistent för att ha en samsyn 
bland personalen kring detta område. Dessutom har vi ägnat tid till fortsatt utbildning i Fronter 
och diskuterat betyg och bedömning samt hur vi kan stötta eleverna i att utvecklas i de fem 
förmågorna som lyfts fram i läroplaner. 
 
Antal anställda – omräknade heltider 
2013-04-30 hade Ringelskolan 61,85 anställda omräknade till heltider. 
2012-04-30 hade Ringelskolan 55,05 anställda omräknade till heltider. 
Ringelskolan är således ökat antalet anställda jämförelsevis med föregående år, det är i huvudsak 
kopplat till att antalet elever i behov av stöd har ökat samt att vi under vårterminen haft en 
förstärkning bland personalen som efter skoltid arbetar med eleverna som åker skolskjuts. 
 
Antal lärare/100 elever 
Lärartätheten under läsåret 12/13 är 7,4 lärare per 100 elever, en minskning från föregående år då 
värdet låg på 7,9 lärare per 100 elever.   
Antal inskrivna barn per årsarbetande fritidspedagog var 18,9, ungefär samma antal som 
föregående år. 
Antal förskollärare per 100 elever är 7,2 stycken.  

 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa 
Vt 2013 35 36 35 47 153 
Vt 2012 340 40 40 52 166 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Under vårterminen har det skett en översyn gällande måluppfyllelsen. Resultaten som visar 
andelen elever med minst godkänt på samtliga delprov i nationella prov i matematik och svenska 
ligger över riksgenomsnittet. Däremot hade vi en måluppfyllelse på 70% för de nationella proven 
i engelska, där håller vi på med en analys och utarbeta en åtgärdsplan.  
 
Framtiden 
Mycket är på gång inför höstterminen, jag är tacksam för att ett beslut kring Klockarbackens 
framtid kom i sådan tid att vi har kunnat börja förbereda elever, vårdnadshavare och personal för 
kommande läsår. 
 
Ekonomi 
Läsåret 2013/2014 ökar elevantalet på Ringelskolan, bara i förskoleklassen börjar 69 barn. Totalt 
sett kommer det enligt prognosen börja 405 elever på Ringelskolan höstterminen 2013 att 
jämföra med 386 som började hösten 2012. Dessutom är det många av eleverna som börjar på 
lågstadiet som har stora behov av stöd för att klara sin skolsituation, både av medicinska skäl 
men även elever med andra behov. Det innebär att det inte finns utrymme för några stora och 
omfattande anpassningar av skolstruktur och personalorganisation, snarare sagt en utökning av 
personalen. En kringkostnad som är svårt att avväga är kostnaden för att flytta Kullens fritids och 
anpassning av det till nya lokaler, detta är inte med i budget. Vi har nyligen träffat 
vårdnadshavare till eleverna i nuvarande åk 4 för att informera dessa att det inför nästa läsår 
kommer att ske en delning av de nuvarande två klasserna till tre klasser. Anledningen till detta är 
delvis långsiktighet, tittar vi på elevantalet för dessa grupper hur det kan se ut på högstadiet 
förutsatt att eleverna från Parkskolan väljer att gå på Fridhemsskolan fylls de två klasserna som i 
dagsläget består av 24 respektive 27 elever på med ytterligare X elever. Att göra indelning i tre 
grupper redan nu ser vi som ett förarbete till de pedagoger som tar över grupperna på högstadiet, 
grupperna kommer att vara indelade utifrån ett pedagogiskt och gruppdynamiskt perspektiv. Min 
tanke är att vi på så sätt ska ge eleverna en rättvis chans att nå kursmålen samt att extra resurs till 
grupperna inte ska vara lika omfattande som när klasserna är i den nuvarande storleken.  
 
Utveckling 
Vi hoppas på en rejäl satsning av dataparken framöver, både kopplat till elevernas perspektiv att 
kunna tillgodogöra sig undervisning och att fler elever ska ha datorer att nyttja än de som har den 
resursen via ett åtgärdsprogram. Även ur personalperspektiv är det viktigt med en förstärkning, 
av de datorer som senast tilldelades enligt leasingavtalet gick fjorton till elever i behov av stöd 
och resterande två till de lärare som fått en bildprojektor i sitt klassrum men inte haft en 
arbetsdator att kunna nyttja den. 
Att jobba med elevers lärande är en ständig utvecklingsprocess för alla som arbetar inom skolan. 
Vi kommer att fortsätta att jobba och stärka eleverna i de förmågor som lyfts fram som 
avgörande inom den nya läroplanen med fokus på de långsiktiga målen kunskapskraven, 
analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information 
och begreppslig förmåga. 
 
Ökat behov av pedagogiska insatser 
Inför hösten ser vi att det stöd som vi gett till elever som antingen av medicinska skäl eller extra 
stöttning i inlärningssituationer kommer att kvarstå. Vi hoppas att de bidragspengar som 
kommunen fått till förstärkt elevhälsa ska ge goda resultat i skolan.  
Behovet om ökade pedagogiska stödinsatser från specialpedagog för elever i behov av särskilt 
stöd och för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen kvarstår. På lågstadiet där elever 
från Klockarbacken kommer att gå från höstterminen kommer vi att ha en utökad 
resursförstärkning än tidigare då det medför en ökad gruppstorlek.  



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2013 20 (35) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Lokaler 
Än så länge är framtiden av fritidslokal som ersättning för Kullen på planeringsstadiet. Vi har i 
dagsläget ett ritningsförslag som personalen nu getts möjlighet att tycka till om. Vår förhoppning 
är att det ska bli en bra verksamhet som är klar inför höstterminen 2013. Arbetet med 
inomhusklimatet på Tallbackaskolan fortsätter med företagshälsovårdens hjälp. Behovet av 
anpassade lokaler till barn med särskilda behov inför höstterminen kvarstår. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 4 700 1 710 1 913       -11  
Verksamhet 200 67 48 40
Interhyra 1 673 558 557 0
  
Summa kostnader 6 573 2 335 2 518 -7
  
Intäkter -250 -100 -94 6
  
Summa intäkter                  - 250 -100 -94 6
  
Netto 6 323 2 235 2 424 -8
     
Periodresultat  -128 -361  
 
 
Ekonomi 
Parkskolan redovisar ett minusresultat på 128 tkr. Vi har emellertid beräknat att ligga under 
budgeten vårterminen 2013 då vi till hösten förväntat oss kunna minska ner något på personalen i 
skolan då behovet av extra resurser där förväntats minska. Under sommarmånaderna har vi 
dessutom en minska personalstyrka på förskolan och fyra veckor är förskolan semesterstängd. 
Detta sammantaget gör att Parkskolan har förutsättningar att hålla årets budget. Nu har det 
emellertid aviserats att vi kommer att få in ytterligare barn på förskolan och att detta medför att 
vi måste utöka vår personalgrupp där. Om så bli fallet kommer inte Parkskolan att kunna hålla 
sin budget 2013.    
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Vt 2013 5 4 7 4 5 7 4 36 
Vt 2012 4 6 3 5 7 4 9 39 
 
Elevantalet är i stort sett konstant på Parkskolan i Glommersträsk med 39 elever 2012 och 36 
elever 2013. Här bedrivs undervisningen i B-form, det vill säga en klass åk 1-3 samt en klass åk 
4-6.  
 
 Förskola Fritids Summa

 2013 23 11 34 
2012 18 14 32 
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2013 22 (35) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
På ängens förskola ökar barnantalet och vi har nu 23 barn inskrivna och väntar fler barn till 
hösten. Av de redan inskrivna är det bara två barn som lämnar förskolan för att börja 
förskoleklass hösten 2013. På grund av den stora barngruppen utökade vi personalen med en 
halvtid under vårterminen något vi kommer att fortsätta med till hösten. Sammantaget är det i 
förskolan och på fritids i stort sett lika många barn år från år. Fritids och förskola samarbetar och 
på så sätt håller man nere personalkostnaderna.  
 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen har ordinarie rektor fått utökat ansvarsområde i Arvidsjaur och därför arbetat 
mindre i Glommersträsk. Den biträdande rektorns tjänst har därför fått utökad tjänst i 
motsvarande omfång till den minskade tjänsten för ordinarie rektor. Tre av vår pedagogiska 
personal läser under vårterminen upp olika ämnen och vi kommer av denna orsak att höja vår 
kompetens på skolan och då främst i ämnet matematik. 
 
 
Personal 
Vid årsskiftet hade vi på skolan 4,17 heltidstjänster som utgjordes av lärare, på förskolan var 
bemanningen 3 heltider, förskoleklass/fritidshem 1,0 samt en 1,0 elevassistent, resurspersonal på 
sammantaget 1,5 tjänst, specialpedagog på 20 %, vaktmästare 10 %, biträdande rektor 15 % och 
rektor 15 %. Bemanningen är i dag i stort sett den samma med undantag av en utökning av 0,5 på 
förskolan och en utökning av den biträdande rektorns tjänst i samma omfång som minskningen 
skett av den ordinarie rektorns tjänst. 
 
 
 

Antal månadsavlönade 

2013 11,1 
2012 11,4 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Parkskolan har vi i samarbete med Klockarbackeskolan utarbetat nya mätbara mål för 
verksamheten utifrån de stora målen som beslutats av nämnden. Som ett exempel på dessa kan 
nämnas ”Delaktighet i den pedagogiska planeringen”. Här skall eleverna bli delaktiga genom att 
delta i elevråd och klassråd. De ges även möjlighet att välja olika redovisningsformer.  
I skolan är arbetet med de nationella proven nu i full gång.   
 
Framtiden 
Parkskolan har ett gott elevunderlag och likaså har förskolan gott om barn. Personalen är 
välutbildad och ambitionsnivån hög. Detta sammantaget känns betryggande för skolans och 
förskolans framtida existens. Att hålla årets budget kommer däremot att bli svårt då vi fått 
aviserat om en utökning av barngruppen till hösten viket kommer att medföra att vi måste utöka 
förskolans personalstyrka ytterligare.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 300 758 698       9  
Verksamhet 125 59 26 127
Interhyra 1 374 458 458 0
  
Summa kostnader 3 799 1 275 1 182 8
  
Intäkter 0 0 0 0
  
Summa intäkter                        0 0 0 0
  
Netto 3 799 1 275 1 182 8
     
Periodresultat  -8                 70  
 
Ekonomi 
Redovisar ett underskott på 8 tkr. Detta kan förklaras med att vi under en tid var tvungen att ha 
dubbel personal i skolan för att få en bra övergång mellan nyanländ personal och personal som 
gick på föräldraledighet. Vi har även haft ett ökat tryck på förskolan och därför tidvis tagit in 
extra personal där. 
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 6 års     Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Vt 2013 2 4 0 0 0 0 0 6 
Vt 2012 1 5 0 6 2 3 2 19 
 
På Klockarbackeskolan finns idag sex elever i Klass 1-3 och från och med höstterminen 2013 
upphör grundskoleverksamheten helt i Moskosel. Kvar blir förskoleklass och fritidsklass. Till 
hösten räknar vi med att ha två elever i förskoleklass. Undervisningen där kommer att bedrivas 
enskilt och i samarbete med förskolan. Antalet elever i fritidsklass är ännu okänt. 
 
Fritidsverksamhet och förskola 2013-04-30 
 Förskola Fritids Summa

 2013 10 3 13 
2012 4 2 6 
 
På förskolan och i fritidsverksamheten har barnantalet mer än fördubblats det sista året och vi har 
ytterligare barn på väg in i verksamheten. Detta har lett till att vi tidvis under vårterminen tagit in 
extrapersonal.  
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Händelser av betydelse 
Vårterminen 2013 började en ny lärare hos oss då den gamla gick på barnledighet. Övergången 
gick mycket bra och vi gläds över att vi har behörig personal i skolan. Vår förskolepedagog 
vidareutbildar sig under detta och nästkommande läsår till förskolelärare vilket kommer att bidra 
till att höja kompetensen på förskolan ytterligare.  
Viktigaste händelsen denna vårtermin är beslutet om nedläggning av grundskoleverksamheten i 
Moskosel. Ett inte oväntat beslut men likafullt smärtsamt för bygden. Nu pågår arbetet med att 
göra övergången för skolans barn till Ringelskolan så smidig som möjligt. Vi ser även över 
förskoleverksamheten där en viktig fråga är vilka lokaler vi i framtiden skall använda. 
 
Personal 
På Klockarbacken har vi alltid varit duktiga på att samarbeta och i takt med att vi skurit ner 
tjänsterna har vi blivit bättre och bättre på detta. På förskolan arbetar idag en ordinarie 
barnskötare på 0,75 och 1,5 förskollärare och medhjälpare på 0,6 vilket är en förstärkning med 
10% tjänst jämfört med tidigare. I klasserna 1-3 arbetar idag en lärare och vi har under 
vårterminen också en musiklärare som är anställd på 8%. Skolans rektor har under vårterminen 
haft utökat ansvar i Arvidsjaur och dennes tjänst har därför minskats i Moskosel.  
 
 Antal månadsavlönade 

2013 5,25 
2012 5,55 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Klockarbackeskolan har vi i samarbete med Parkskolan utarbetat nya mätbara mål för 
verksamheten utifrån de stora målen som beslutats av nämnden. Som ett exempel på dessa kan 
nämnas ”Delaktighet i den pedagogiska planeringen”. Här skall eleverna bli delaktiga genom att 
delta i elevråd och klassråd. De ges även möjlighet att välja olika redovisningsformer.  
 
Framtiden 
Nedläggningen av Klockarbackeskolan är naturligtvis smärtsam för skolans personal och det är 
nu en epok som går i graven. Vår målsättning är emellertid att göra övergången till Arvidsjaur så 
smidig som möjligt för våra elever och att kunna bedriva den fortsatta verksamheten med 
förskola, förskoleklass och fritidsklass på ett bra sätt. Det kommer att bli en stor omställning med 
bland annat förändringen av skolbespisning och tillgången till eget bibliotek. Vi vet inte heller i 
dagsläge vilka lokaler vi i framtiden ska hålla till i. Detta är orosmoment för personalen. I 
Moskosel har vi dock alltid arbetat lösningsfokuserat och så gör vi även nu. Är därför övertygad 
om att ”allt kommer att ordna sig till slut” även denna gång.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 550 802 951        -16  
Verksamhet 1 005 476 262 82
Interhyra 0 0 0 0
  
Summa kostnader 3 555 1 278 1 213 5
  
Intäkter -550 -187 -183 2
  
Summa intäkter                  - 550 -187 -183 2
  
Netto 3 005 1 091 1 030 6
     
Periodresultat  -89 -27  
 
Ekonomi 
Utfallet per 2013-04-30 tyder på ett underskott på 89 tkr, beroende på vaccinationsköp och på 
betalda kostnader för implementering av Fronter. Elevhälsan kommer att ligga under budgeten 
vårterminen 2013 men under sommarmånaderna kommer kostnaderna att minska då eleverna har 
sommarlov och inga externa konsulter behövs. Personalbudgeten har ett överskott vilket beror på 
sjukfrånvaro hos personalen. Visst överskott kommer att finnas i budget hela året, då en anställd 
förväntas ha en längre sjukskrivning. Detta gör att Elevhälsan har förutsättningar att hålla årets 
budget.  
 
Verksamheten 
Elevhälsans mål är att kontinuerligt arbeta för: 
Att utifrån hälsosamtalen i förskoleklass, åk 4 och 7 samt åk 1 på gymnasiet ge elever verktyg att 
kunna arbeta med sin egen hälsa och sitt välbefinnande: För att få en bättre genomslagskraft på 
detta, kommer elevhälsopersonalen att tillsammans med rektorerna planera (utifrån de tendenser 
som framkommer i elevhälsosamtalen) hur vi aktivt ska arbeta med detta under kommande läsår. 
(Definitivt resultat/sammanställning fås från landstinget först i september). 
Diskussioner kommer också att föras med Hälso- och trygghetsrådet kring hur vi tillsammans 
ska kunna verka för en bättre hälsa hos barn och ungdomar. 
(Hälsosamtal och hälsoundersökning i förskoleklass gjordes hösten 2012). Hälsosamtal och 
hälsoundersökning i åk 4 samt år 1 på gymnasiet är genomförda under våren. På grund av 
sjukdom hos personal, så kommer hälsosamtalen och hälsoundersökning i åk 7 att genomföras 
först till hösten. Hälsoundersökning är genomförd på flygskoleelever. 
Att utifrån uppdrag från skolors personal och vårdnadshavare behovsanpassa och genomföra 
utvalda insatser: 
Kuratorer har arbetat med gruppdynamik i en klass på högstadiet, klassobservationer har också 
gjorts. I samarbete mellan polis och kurator har information om droger getts tills elever på 
gymnasiet. En skolsköterska har informerat om sexuell hälsa och tobak med elever på gymnasiet. 
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Att genomföra de åtgärder som elevhälsan är ålagd genom lagstiftning: 
Vaccinationer enligt lag, är nu genomförda i åk 2 (MPR) samt åk 5- flickor (HPV), en spruta 
med HPV kommer att ges i slutet av maj. För HP- vaccinationer erhålls generellt statsbidrag med  
2, 30 kr/innevånare, schablon ca 400: -/flicka som ska vaccineras. 
 
 
Händelser av betydelse 
Medel för SIS- projekt har beviljats även för detta år (550 000: -) och målet med projektet är 
ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd i grundskolans årskurs 6 till och med 
gymnasiet. Detta ska ske genom implementation och genomförande av de beslutade insatserna i 
vår kommun (Lärplattformen Fronter, ny mappstruktur, ny startmeny på datorer m.m.). 
Utbetalning av statsbidrag sker vid fyra tillfällen under kalenderåret 2013, med en fjärdedel 
under var och en av månaderna mars, juni, september och december. 
En av de anställda arbetar med ANDT- frågor i ett projekt som bedrivs av Kommunförbundet, 1 
dag/vecka. Detta arbete är främjande och målet är att minimera användandet av Alkohol, 
Narkotika, Droger och Tobak bland kommunens ungdomar. 
 
Personal 
 Antal månadsavlönade*) 

2013 6* 
2012 5,8* 
 
Inom elevhälsan finns fem tillsvidareanställda (100 %) samt en projektanställd (100 %). Denna 
personalstyrka kommer att utökas, då statsmedel beviljats (se under rubriken Framtiden). 
Nuvarande personal upplever att arbetsbelastningen ökat markant de senaste åren, såväl 
psykosocialt som medicinskt och att fler arbetsuppgifter tillkommit i och med detta. 
 
I slutet av detta läsår kommer en plan över elevhälsans insatser att upprättas i samråd med 
rektorer, utifrån det resultat som framkommer i Öppna jämförelser. 
Arbetet med att anpassa personals arbetsplatser ergonomiskt kommer också att fortsätta, liksom 
det psykosociala arbetsmiljöarbetet som pågår. 
 
Framtiden 
Nytt från första januari 2013 är: Nationellt vaccinationsschema och register (Smittskyddslagen, 
SmL 2004: 168 samt 2012: 452) samt lag (på att alla elever med utländsk härkomst ska ges ett 
fullgott vaccinationsskydd- Vaccinationsansvar för asylsökande barn och unga (Lag 2008: 344) 
(enligt svenska normer) till den nivå de enligt sin ålder ska ha. Detta kan komma att innebära en 
ökad verksamhetskostnad, om mer vaccin av olika slag måste inköpas. Överläggning med 
landstinget ska hållas för att upprätta riktlinjer. 
Detta innebär att skolsköterskorna kommer att behöva fortbildas löpnade, när det gäller 
vaccinationer. 
 
Då arbetsbelastningen har ökat de två senaste åren, kan det bli aktuellt med förändrade 
anställningsvillkor för elevhälsopersonalen. 
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Statsmedel för förstärkt elevhälsa har erhållits med 806 800: - (Utbetalning av bidraget sker i 
juni 2013). Detta är tänkt att användas för att stärka barn- och ungdomars tal- språk- och 
kommunikation, från förskoleklass till och med gymnasium, genom att förskollärare/lärare med 
specialpedagogisk kompetens anställs under våren. Statsmedlet kommer också att täcka 
anställandet av en skolpsykolog som kommer att arbeta med utredningar av barn samt 
handledning av personal. Anställandet av personal pågår. 
Inköp av en ny Audiometer och nya mekaniska blodtrycksmanschetter kommer att ske under maj 
månad. 
Arbetet med att få till stånd en fungerande ungdomsmottagning pågår ännu. Samtal har hållits 
med berörd personal vid vårdcentralen och kommer att tas upp i augusti månad igen. 
Förhoppningen är att slutligt besked om lokal och öppettider då kommer att fastställas. 
 
 
Lise- Lotte Johansson 
Elevhälsochef 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 16 603 6 447 5 743         12  
Verksamhet 797 265 208 27
Interhyra 1 515 505 505 0
  
Summa kostnader 18 915 7 217 6 456 12
  
Intäkter -250 -108 -81 33
  
Summa intäkter                  -250 -108 -81 33
  
Netto 18 665 7 109 6 375 12
     
Periodresultat  -888 -646  
 
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. Samiska 
språk- och kulturaktiviteter ingår också som en del av vardagen. 
Förskolornas egna mål, ” respekt, språk och kommunikation ” stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för Förskolan och Barn- och utbildningsnämndens samt 
kommunfullmäktiges mål. 
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. Antalet inskrivna barn är högre på 
vårterminen än under höstterminen. 
 
 2013 2012
Harens förskola 50 55 
Nyborgs förskola 123 125 
Summa: 173 180 
Antal barn per den 30/4 respektive år 
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med att få rätt kompetens på alla avdelningar pågår och är ett arbete som kommer att 
fortgå under flera år. Förskolans specialpedagog är en viktig resurs för arbetslagen i arbetet med 
de barn som är i behov stöd, det kan gälla språkstörningar, motoriska svårigheter och andra 
neuropsykiatriska funktionshinder.  
Barnantalet är fortsatt stabilt, 59 barn föddes i Arvidsjaurs tätort under 2012. 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. 
 
Haren och Nyborg arbetar med sina nya arbetsplaner som utarbetades hösten 2012 i enlighet med 
skollagen/läroplanens krav på dokumentation, uppföljning och utvärdering. Haren har under 
våren arbetat med temat: Emotionell intelligens, EQ. Nyborg valde att arbeta med temat: Astrid 
Lindgrens sagor för att fokusera på språket.  
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De mångkulturella inslagen i förskolan ger oss praktiska möjligheter att arbeta med likheter och 
olikheter att respektera varandras olikheter blir en styrka, inte ett problem något som berikar 
både personal och barn. Varje avdelning har försetts med läsplattor för att underlätta 
användningen när barnen kommer till grundskolan, forskningen visar också att barn som 
använder datorer eller läsplattor läser och skriver bättre än barn som inte har tillgång till det. 
 
Ekonomi  
Förutsättningarna att klara 2013 års budget inom ram finns inte.  
Verksamhetens underskott förklaras av lönekostnader, vikariekostnader samt resursbehov för 
barn som har oundgängligt behov av extra stöd. 
0 kr i budget för vikarier är inte realistiskt inte heller 0 kr i budget för vår sommaröppna 
verksamhet där vi vet att kostnaden blir ca 400 000. Arbetet med höstens organisation pågår. På 
Haren planeras en minskning av bemanningen med 0,75 tjänst, Nyborg minskar med 1,5 tjänst. 
Detta sker utan uppsägningar, genomförs med pensionsavgångar. I övrigt stor återhållsamhet vid 
vikarieanskaffning.    
Verksamhetskostnader som ej inryms i budget 2013 Förskoleområde 1 och 2: 
Vikariekostnader 850 000  
Sommaröppen Verksamhet 400 000 
Personalens fortbildning 80 000 
Fönsterputsning 35 000 kr 
Underhåll/reparation lekplatserna på samtliga förskolor 100 000 kr 
Besiktning lekutrusning samtliga förskolor 4000 kr 
Underhåll/reparation/Maskinreparationer kök samtliga förskolor 80 000 kr 
 
Kommentar: Tertialens underskott för de båda förskoleområderna ligger i paritet med äskade 
medel kontra budgetram. 
De tillsvidareanställdas löner har ökat kraftigt. 
Förskoleområdena har under en följd av år belastats med kostnader som tidigare tillhört andra 
förvaltningar, några exempel är: Kostenheten /matkörning , reparation underhåll av förskolornas 
kök, reparation underhåll förskolornas utemiljö, fönsterputs, besiktning lekutrustning. När 
kostenheten infördes fick vi lämna ifrån oss medel till kostenheten. Vi har aldrig fått några medel 
för att kompensera de kostnader som tillförts vår verksamhet. 
I övrigt kan vi säga att  verksamheten är ytterst svårplanerad, allt beror på hur födelsetalet 
kommer att se ut samt resursbehovet för de små barnen. 
Skollagen kräver att alla barn från 1 års ålder har en förskoleplats. Vi ska erbjuda förskola under 
årets samtliga 12 månader. Vi är också en förvaltningskommun som ställer krav på 
modersmålsstöd för minoritetsspråken vilket kräver i vart fall 1,5 tjänst ca 600 000 kr. vi ska 
också tillgodose alla barns rätt till stöd för sina individuella behov. 
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. Ibland är bemanningen högre och då finns det 
särskilda skäl till det. Samtlig personal har adekvat utbildning något som har stor betydelse för 
den goda kvalitet vår förskola har. Implementeringsarbetet med den reviderade läroplanen 
fortgår, något som bidrar till att höja kvaliteten i vår verksamhet. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013 4,56 29,8 45,50 
2012 6,02 22,27 43,25 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. 
30/4 2013 var nyckeltalet inom område 2, 5,24 barn/pedagogisk personal. Detta inkluderar inte 
resurspersoner för barn som behöver stöd. Under vårterminens gång blir nyckeltalet högre ju fler 
barn som skrivs in. 
Förskolan arbetar dagligen med språk, kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars 
delaktighet. 
Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt sätter förskolan i fokus. 
Kommunfullmäktiges och Barn- och utbildningsnämndens mål är helt uppfyllda.  
 
Framtiden 
Den stora utmaningen är arbetet med att skapa förutsättningar för en god kvalitet i förskolans 
verksamhet som ger utrymme för både omsorg och lärande enligt de krav som ställs i 
skollag/läroplan samt en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Det är en tuff utmaning i en krympande ekonomi. De sista månaderna av vårterminen 2013 är det 
inte möjligt att göra några förändringar i personalorganisationen. För hösten planeras en 
organisationsförändring på Nyborgs förskola vilket innebär en minskning med ca 10 platser. 
Höstens organisation planeras utifrån det vi vet idag, som alltid när det gäller förskolan kan 
förutsättningarna ändras mycket snabbt.  
I ett längre perspektiv måste vi även fundera på förskolans framtida organisation. Vi har nu haft 
vår stora förskola Nyborg i bruk några år och vi kan se flera fördelar inte minst ekonomiska. 
Förskoleområde 1 och 2 Åtgärder/konsekvenser tertial 1 2013 
Åtgärder 
Vi har 3 pensionsavgångar och 2 medarbetare som går till förskoleklass/Ringel. 
Vi omorganiserar personalen mellan områdena för att inte behöva anställa i samma omfattning 
Vi lämnar ifrån oss 68 femåringar till Ringel vilket gör att vi under höstterminen klarar en 
personalminskning. 
Vi förändrar verksamheten på Nyborg från höstterminen 
 
Konsekvenser 
Ökade vikariekostnader, bemanningen gör att minsta förändring/sjukdom/frånvaro kräver 
vikarie. 
Antalet platser på Nyborg minskar med ca 10 st 
Verksamheten blir sårbar, vi vet inte resursbehovet på de barn vi skriver in under hösten. 
T o m april 2013 är 23 barn födda i kommunen varav 2 i Glommersträsk, vårterminen 2014 ökar 
plats och personalbehov. 
Vi förväntar oss också en utökad rätt till allmän förskola 30 tim/vecka. 
Sammanfattningsvis: Vi klarar inte verksamhetens storlek med beviljade medel. Ska vi göra 
besparingar för budget i balans krävs nedläggning av en förskola med 3 avdelningar, dvs en 
minskning med ca 50-55 platser samt uppsägning av ca 10 personal. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef  område 2 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 9 643 3 675 3 326      10  
Verksamhet 457 137 121 13
Interhyra 844 281 281 0
  
Summa kostnader 10 944 4 093 3 728 10
  
Intäkter -280 -87 -88 -1
  
Summa intäkter                  - 280 -87 -88 -1
  
Netto 10 664 4 006 3 640 10
     
Periodresultat  -451 -343  
 
Ekonomi 
En underbalanserad budget i förhållande till den verksamhet som BO1 har idag visar inga 
möjligheter till att hålla sig inom ram. Personalförändringar för HT-13 är redan planerade, 
personalkostnaden kommer under 2013 att vara ca 370 t kr i underskott. 
Verksamhetskostnader som ej inryms i budget 2013 Förskoleområde 1 och 2 
Vikariekostnader 850 000  
Sommaröppen Verksamhet 400 000 
Personalens fortbildning 80 000 
Fönsterputsning 35 000 kr 
Underhåll/reparation lekplatserna på samtliga förskolor 100 000 kr 
Besiktning lekutrusning samtliga förskolor 4000 kr 
Underhåll/reparation/Maskinreparationer kök samtliga förskolor 80 000 kr 
Kommentar: Tertialens underskott för de båda förskoleområderna ligger i paritet med äskade 
medel kontra budgetram. 
De tillsvidareanställdas löner har ökat kraftigt. 
Förskoleområdena har under en följd av år belastats med kostnader som tidigare tillhört andra 
förvaltningar, några exempel är: Kostenheten /matkörning , reparation underhåll av förskolornas 
kök, reparation underhåll förskolornas utemiljö, fönsterputs, besiktning lekutrustning. När 
kostenheten infördes fick vi lämna ifrån oss medel till kostenheten. Vi har aldrig fått några medel 
för att kompensera de kostnader som tillförts vår verksamhet. 
I övrigt kan vi säga att  verksamheten är ytterst svårplanerad, allt beror på hur födelsetalet 
kommer att se ut samt resursbehovet för de små barnen. 
Skollagen kräver att alla barn från 1 års ålder har en förskoleplats. Vi ska erbjuda förskola under 
årets samtliga 12 månader. Vi är också en förvaltningskommun som ställer krav på 
modersmålsstöd för minoritetsspråken vilket kräver i vart fall 1,5 tjänst ca 600 000 kr. vi ska 
också tillgodose alla barns rätt till stöd för sina individuella behov. 
 Vi förväntar också en utökad rätt till allmän förskola 30 tim/veckan. 
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2013 32 (35) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. Samiska 
språk- och kulturaktiviteter ingår också som en del av vardagen. 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation”, stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för Förskolan samt Barn- och utbildningsnämndens och 
Kommunfullmäktiges mål.  
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. Antalet inskrivna barn i förskolan är 22 barn 
fler än vid årsskiftet. 
 
 2013 2012 
Skogsbackens förskola 48 49 
Stortorgets förskola 49 47 
Summa: 97 96 
Antal barn per den 30/4 respektive år 
 
Personal 
Grundbemanningen i förskolan är 3.0 tjänst/avd. Alla har adekvat utbildning, vilket bidrar till 
den höga kvalitén i förskolan. De allra flesta förskollärarna har fått sin legitimation från 
Skolverket. Barnskötarnas fortbildning slutfördes under HT-12 och implementeringsarbetet med 
den reviderade läroplanen fortgår. 
De mångkulturella inslagen i förskolan ger oss praktiska möjligheter att arbeta med likheter och 
olikheter. Det berikar både barn och personal. Att visa respekt för varandras olikheter blir en 
styrka och inte ett problem. 
Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro inom förskoleområde 1. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2013 4,56 29,8 23,25 
2012 6,06 33,68 22,87 
 
Händelser av betydelse 
All personal inom förskoleområde 1 har under VT-13 genomgått fortbildning i TAKK (tecken 
som alternativt kompletterande kommunikation). Detta för att stärka barnen språkförståelse och 
kommunikation. Det fungerar också bra för barn med andra modersmål, där det talade ordet 
förstärks med tecken. 
Varje förskoleavdelning har försetts med en läsplatta för att underlätta användningen när barnen 
kommer till skolan. Forskningen har också visat att barn som använder datorer eller läsplattor 
läser och skriver bättre än barn som inte har tillgång till detta. 
 
Framtid 
Förskoleområde 1 och 2 Åtgärder/konsekvenser tertial1 2013 
Åtgärder 
Vi har 3 pensionsavgångar och 2 medarbetare som går till förskoleklass/Ringel. 
Vi omorganiserar personalen mellan områdena för att inte behöva anställa i samma omfattning 
Vi lämnar ifrån oss 68 femåringar till Ringel vilket gör att vi under höstterminen klarar en 
personalminskning. 
Vi förändrar verksamheten på Nyborg från höstterminen 
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Konsekvenser 
Ökade vikariekostnader, bemanningen gör att minsta förändring/sjukdom/frånvaro kräver 
vikarie. 
Antalet platser på Nyborg minskar med ca 10 st. 
Verksamheten blir sårbar, vi vet inte resursbehovet på de barn vi skriver in under hösten. 
T o m april 2013 är 23 barn födda i kommunen varav 2 i Glommersträsk, vårterminen 2014 ökar 
plats och personalbehov. 
 
Planeringen inför kravet enligt nya skollagen att det ska finnas en legitimerad förskollärare på 
varje avdelning 2015 pågår och det förändringsarbetet kommer att fortgå framledes. 
Barnantalet i förskolan förblir stabilt och 61 nya barn föddes i Arvidsjaurs kommun under 2012. 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse.  
Förskolan arbetar dagligen med språk, kommunikation, miljöfrågor, barn och föräldrars 
delaktighet. 
Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt sätter förskolan i fokus. 
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda. 
 
Framtiden 
Tillgången på barn är stabil. Statens och skollagens ökade krav på förskolan skall uppnås. Antal 
födda barn och eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan. Därför är 
verksamheten i förskolan svårplanerad. 
Vi förväntar oss också en utökad rätt till allmän förskola till 30 tim/vecka. 
Sammanfattningsvis: vi klarar inte verksamhetens storlek med beviljade medel. Ska vi göra 
besparingar för budget i balans krävs nedläggning av en förskola med 3 avdelningar, d v s en 
minskning med 50-55 platser på tätorten samt uppsägning av ca 10 personal. 
 
 
Mailis Sehlstedt 
Förskolechef område 1 
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2013 34 (35) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

23 Skolbibliotek 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Verksamhet 80 21 12 75
Summa kostnader 80 21 12 75
Intäkter    
Summa intäkter  
  
Netto 80 21 12 75
     
Periodresultat  5 15  
 
Kultur (läro) planens mål 
Barn- och ungdomsverksamheten skall verka för att uppmuntra och stimulera både barn och 
föräldrar till läsning samt att locka till besök på biblioteket. 
Att barn och lärare har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. 
Att barn och lärare kan orientera sig i bibliotekets samlade mediebestånd. 
Att barn och lärare kan söka information med hjälp av olika relevanta hjälpmedel. 
 
Verksamhetsmål Barn och unga 2013 
Utveckla arbetet med aktiviteter mot ungdomar, unga arrangörer och liknande grupper. 
Lärare och elever ska kunna använda biblioteksdatorerna. 
Stimulera till läsning och nyttjande av bibliotekets utbud. 
Utveckla och hålla en nära dialog med förskola och skola för att informera om bibliotekets utbud 
och ta reda på deras önskemål. 
 
Verksamheten 
Under två veckor i januari inbjöds förskolan och låg- och mellanstadiet till bibliotekets 
födelsedagskalas med pirattema för att fira att biblioteken i Norrbotten gått samman. 
Verksamheten med förskolornas bokpåsar för utlån till föräldrar fortsätter planenligt. 
Boklek har hållits för 6-åringarna i samhället och i byarna. Syftet är att på ett roligt och lekfullt 
sätt visa och lära barn om biblioteket samt överlämna det första bibliotekskortet. 
Bibliotekets personal har presenterat nya böcker samt delat ut läsdagböcker till åk 3. I samband 
med lågstadiets läsprojekt i mars dukades det upp bokbord på kommunbiblioteket för föräldrar 
och barn att låna från. 
Barn- och skolbibliotekarien medverkar i lågstadiets elevens val ”Bokslukarna” som ägnar sig åt 
att läsa och lyssna på böcker, besöka biblioteket samt ha pyssel och tävlingar.  
 
2012 års böcker presenterades för samhällets femteklassare och för låg- och mellanstadiet i 
Glommersträsk och Moskosel i Bokjuryn, ett nationellt läsfrämjande projekt för barn och 
ungdomar. Barnen får läsa fritt och rösta fram sin favoritbok. När resultatet är klart presenteras 
slutresultatet för barnen och böcker lottas ut i klasserna.  
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Biblioteket har hållit i information om Daisyböcker och E-böcker för elever med läshandikapp.  
På förmiddagarna tar kommunbiblioteket emot förskolegrupper samt skolklasser Som tidigare 
sammanställer bibliotekspersonalen även boklådor till klasserna utifrån önskemål.  
Barn-och skolbibliotekarien medverkade på speeddating under demokratidagen för högstadiet 
och gymnasiet i februari för att ta del av ungdomarnas tankar och åsikter om biblioteket och dess 
utbud. 
 
Ekonomi 
Inköpen till skolbiblioteken sker kontinuerligt och enligt budgetplan. 
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken. Ringelskolan 
bemannas ca.8 timmar/vecka av bibliotekets personal. Fridhem bemannas ca.1 timme/vecka  
 
Statistik 
Den nedåtgående trenden vad gäller utlån på skolbiblioteken fortsätter. Fridhem har en 
minskning med -66 %. Ringelskolan -26 % och Sandbacka -13 %. Sammanslagningen av 
Tallbackas och Ringels bibliotek har med stor säkerhet påverkat utlånen när lågstadiet nu måste 
gå till en annan byggnad för att låna. Lyckligtvis vet vi att barnen läser en hel del utöver det som 
kan redovisas i statistik via de boklådor som lånas ut till klasserna. En och samma bok från en 
sådan boklåda läses vanligen av flera elever, men detta syns inte i lånestatistiken.  
 
Biblioteksstatistik för Arvidsjaurs skolor jan - apr 2013 
 
Skola Utlån Utlån Förändr Antal Lån/el Antal Bok/el
 jan -apr  

2012 
jan - apr 

2013
 

Fridhem 434 146 -66% 196 0,7 2595 13,2
Ringel 3413 2542 -26% 394 6,5 5201 13,2
Sandback 429 373 -13% 418 0,9 4413 10,6
Totalt 4276 3061 -28% 1008 3,0 12209 12,1
               

 
Framtiden 
Ett fortsatt gott samarbete med lärarna är mycket viktigt för att nå alla barn och ungdomar då 
läsningen och biblioteksbesöken på fritiden kraftigt har minskat. Samarbetet med elevens val på 
lågstadiet hoppas vi kan leda till ett ökat intresse för läsning och biblioteksbesök. 
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn och -skolbibliotekarie 
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Åtgärdsplan med 
anledning av negativ 
prognos i delårsbokslut 
2013-04-30 - Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 

Bou § 39 Dnr 00166/2013 042 
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat delårsrapport 2013-04-30.  
Ett underskott förväntas med 3 725 tkr inom verksamheten för förskola och 
grundskola. För gymnasieskolan visar prognosen på -676 tkr. 
 
För att täcka det förväntade underskottet med ca 4 mkr har nämnden vid 
dagens sammanträde diskuterat och kommit fram till ett förslag, till 
kommunfullmäktige på åtgärd för att hålla en budget i balans. 
Eftersom det inte går att ”osthyvla” längre är förslaget att tre avdelningar 
inom förskolan läggs ner. Cirka 50 st barn/förskoleplatser berörs. 
 
Förslaget innebär; 
- Inga nyinskrivningar kan genomföras inom det lagstadgade kravet på  

fyra månader eftersom redan inskrivna barn i första hand måste 
omplaceras.  

- Detta kommer att få stora konsekvenser för dem som får ett arbete men 
inte förskoleplats. Det kan också medföra ökning av kommunens 
kostnader för försörjningsstöd. 

- Riskerar vite vid en eventuell anmälan/tillsyn 
 
Nämnden anser att ramen är underfinansierad med ca 3 mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära att 4 mkr omfördelas ur kommunens 

budget till barn- och utbildningsnämnden, så att ovanstående åtgärd ej 
behöver vidtas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Förskola/omsorg på 
obekväm arbetstid 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
 

Bou § 40 Dnr 00300/2012 714
 
Ett medborgarförslag har inlämnats om inrättande av förskola/omsorg på 
obekväm arbetstid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 § 165 att överlämna 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 
 
Skolchef Annette Rylén har 2013-05-07 yttrat sig i ärendet. 
Även förslag till avgifter/taxa för att ha barn i förskola/omsorg på obekväm 
arbetstid har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter pengar, enligt 

den ekonomiska analysen minus ev. statsbidrag och intäkter i form 
avgifter (ca 1 230 000 kr), så kan barn- och utbildningsnämnden starta 
så kallad ”nattis”-verksamhet inom snar framtid och därmed tillgodose 
det behov som föräldrarna gett uttryck för.  

2. Om beslut fattas att inrätta förskola/omsorg på obekväm arbetstid, ska 
även avgifter/taxa för denna verksamhet antas enligt förslag. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-06-04 § 40 
 
 

Förslag 

 

Taxa för ”Nattis”  
Tillsyn/omsorg under s.k. obekväm arbetstid  

inom förskola/fritidshem 

Gäller från och med 2013-xx-xx 

 

Taxa för ”Nattis” 

Gäller barn i åldern 1-12 år 
 
För tid före och efter ordinarie öppettider inom förskolor och fritidshem 
Kvällar, nätter och helger. 
 
 
Barn  1 

 
3 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst 
 

 
Barn  2 

 
2 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst 
 

 
Barn  3 

 
1 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst 
 

 
Barn  4 

 
Ingen avgift 
 

 

*Yngsta barn räknas som barn 1. 

 

 

 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 53 
 
 

 
 
Interkommunala avgifter 
inom förskola och 
grundskola år 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Rektorer 
Ekonom/Controller 
Annika Ståhl 
Linnea Lilja 
 

Bou § 41 Dnr 00126/2013 605
 
En kommun som i sin förskola eller grundskola har ett barn från en annan 
kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets 
hemkommun, så kallad interkommunal avgift. 
 
Förslag till interkommunala avgifter år 2013 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Interkommunala avgifter för förskola, grundskola, grundsärskola och 

fritidshem år 2013 fastställs enligt följande; 
 
Verksamhet Belopp kronor 

  per barn/elev och år  
Förskola 125 143 kr 
Förskoleklass – år 9 96 730 kr 
Fritidshem 27 440 kr 
Grundsärskola, förskoleklass – år 9 245 866 kr 

 

2. Ovanstående belopp är grundersättning för interkommunala avgifter 
och avser helårskostnad. Vid omfattande särskilt stöd ska en 
tilläggsersättning särskilt beräknas individuellt utifrån elevens behov. 
Grundbeloppet för förskolan är beräknad utifrån att Arvidsjaurs 
kommun debiterar föräldrarna barnomsorgsavgifter för de barn som är 
inskrivna i förskoleverksamheten i kommunen. 

 

3. Ansvarsförbindelse tecknas med berörd kommun 
 

4. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-09-21 § 57 upphör att 
gälla. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 54 
 

 

 
 
Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Rektorer Sandbacka 
Margareta Renberg 
Britt-Marie Lindkvist 
Ekonom/Controller 
 

Bou § 42 Dnr 00148/2013 605 
 
Förslag har upprättats till interkommunala avgifter för gymnasieskolan 
läsåret 2013/2014. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Fastställa följande interkommunala terminsavgifter för 

Sandbackaskolan läsåret 2013/2014; 

Program Läsåret 2013/2014 – kr/termin 
   

 

Barn- och fritidsprogrammet 44 200 kr 
Fordonsprogrammet, åk 1 60 000 kr 
Fordonsprogrammet, snöfordonsmek 65 000 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 65 000 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 81 500 kr 
Hotell- och restaurangprogrammet 65 700 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 700 kr 
Naturvetenskapliga programmet 44 000 kr 
Omvårdnadsprogrammet 49 700 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 50 000 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet 42 000 kr 
Ekonomiskt program 43 000 kr 
 

Introduktionsprogram 
Språkintroduktion 48 000 kr 
Preparandår 42 000 kr 
Yrkesintroduktion, Avg beroende på utb omfattning 
Programinriktat individuellt val, Avg enl närliggande programval 
Individuellt alternativ Avg beroende på utb omfattning 
 

Gymnasiesärskolan  /  SMHR, SINA, IV 97 500 kr 
Gymnasiesärskolan  /  Verksamhetsträning 109 000 kr 
Gymnasiesärskolan  /  FP 120 000 kr 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 55 
 
 

 
 
Ansökan om fristående 
pedagogisk omsorg – 
Ströms slott AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ströms Slott AB 
 

Bou § 43 Dnr 00267/2011 609 
 
Ströms Slott AB har 2011-08-15 ansökt om tillstånd att bedriva pedagogisk 
omsorg i Arvidsjaur med verksamhet i form av dagbarnvårdare som arbetar i 
sitt eget hem. 
 
För att kunna behandla ansökan har ett antal kompletterande handlingar 
krävts in. Dessa handlingar har inte inlämnats av Ströms Slott AB, varför 
förslag föreligger om att ärendet avslutas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet avslutas utan behandling eftersom kompletterande handlingar 

inte har inlämnats av Ströms Slott AB. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 56 
 
 

 
 
Kommunens 
informationsansvar för 
ungdomar 16-20 år – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Johannes Nilsson 
 

Bou § 44 Dnr 00145/2013 618 
 

Enligt skollagen 2010:800, kap 29 § 9, ska en hemkommun löpande hålla 
sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt 
men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. 
 
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 
 
Ungdomsuppföljare Johannes Nilsson har lämnat redovisning på den 
uppföljning som har genomförts. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 57 
 
 

 
 
Verksamhetsstöd för år 
2014 – Teknikens Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Teknikens Hus 

Bou § 45 Dnr 00149/2013 052 
 
Teknikens Hus ansöker om 35 000 kronor i anslag till verksamheten år 
2014.  
 
Teknikens Hus är ett science center för hela regionen och ett nav för 
pedagogisk utveckling. Teknikens Hus utvecklar verksamheten med mer 
resurser och ett större hus. Det kommer att innebära ett förbättrat erbjudande 
till såväl besökare som till skolorna i länet. Teknikens Hus förstärker sina 
samarbeten och bygger ut nätverk av lärare och tar ytterligare initiativ för 
ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Ny turnerande verksamhet, 
mer utlåningsmaterial och nya fortbildningar kommer att kunna erbjudas. 
 
Teknikens Hus vill i dialog med varje enskild kommun i länet utveckla 
relationen till Teknikens Hus och teckna avtal som svarar mot den 
kommunens specifika behov. 
 
Från och med 2007 har Arvidsjaurs kommun inte anslagit några pengar till 
Teknikens Hus. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ansökan om bidrag avslås.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 58 
 
 

 
 
Begäran om bidrag 
avseende förskolepeng till 
fristående 
förskoleverksamhet i 
Övertorneå kommun – 
Hietaniemi friskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Maria Lavander 
 
 

Bou § 46 Dnr 00224/2012 611 
 
Hietaniemi Friskola har 2012-08-20 hos Arvidsjaurs kommun begärt bidrag 
till förskolepeng för ett barn som går på Björkens förskola i Hedenäset. 
Barnet har varit inskrivet sedan 2012-02-15. Bidraget begärs med hänvisning 
till Skollagens 8 kap, förskolan 12 §, 18-24 §§. 
Barnet är folkbokfört i Arvidsjaurs kommun 2012-05-01.  
 
Skolchef Annette Rylén har 2012-08-23 i brev svarat Hietaniemi Friskola att 
Arvidsjaurs kommun kan erbjuda förskola på hemorten om ansökan 
inlämnas. Arvidsjaurs kommun erbjuder förskola till alla barn som är 
mantalsskrina i kommunen. I det aktuella fallet har det ej framkommit några 
särskilda skäl för en placering vid ovanstående fristående förskola. 
Arvidsjaurs kommun bestrider Hietaniemi Friskolas begäran om bidrag, med 
hänvisning till Skollagen 8 kap. 12 §, 18-24 §§. 
 
Hietaniemi friskola har 2012-09-13 inlämnat en överklagan till Arvidsjaurs 
kommun, angående att Arvidsjaurs kommun inte betalar bidrag för ett barn 
på Björkens förskola i Hedenäset, tillhörande Hietaniemi friskola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-10-02 § 51 att inte bevilja 
bidrag till Hietaniemi friskola med hänvisning till Skollagens 8 kap. 12 §, 18-
24 §§. 
 
Hietaniemi friskola har 2012-11-09 överklagat beslutet. 
 
Förvaltningsrätten har i dom 2013-03-20 förklarat att Hietaniemi 
Friskoleförening har rätt till bidrag av Arvidsjaurs kommun för det aktuella 
barnet. Det är kommunens uppgift att beräkna bidragets storlek. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Till Hietaniemi friskoleförening betala 63 700 kronor i enlighet med 

Förvaltningsrättens dom. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 59 
 
 

 
 
Rapport från 
verksamheterna om 
kränkande 
behandling/klagomål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 

Bou § 47 Dnr 00051/2013 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén informerar att inga klagomål har inlämnats och att 
Trygghetsrådet tar hand om Fridhemsskolans rapporter om kränkningar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 60 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2013 
 

Bou § 48 Dnr 00053/2013 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
Projektpengar 
Elevhälsan har fått ca 800 000  till personalförstärkning. 
Commeniusprojektet - kring elever i behov av stöd tillsammans med Leeds i 
England, 400 000 kr. 
 
Sandbackaskolan 
Tillfällig rektor har anställts. Rekrytering av ny rektor pågår. 
Intag till åk 1 läsåret 2013/2014 har skett på; barn och fritidsprogrammet, 
fordonsprogrammet, fordonsprogrammet snöfordonsmek, vård och 
omsorgsprogrammet, ekonomiskt program.  
 
Klockarbackeskolan 
Det finns inga beslut om flytt av förskolans lokaler från skolan än. 
Fastighetskontoret/kommunstyrelsen har att ta ställning till vad som ska 
hända med Klockarbackeskolan och sporthallen. 
 
Fritids Ringelskolan 
I och med att kv Skogen har sålts, måste fritidsverksamheten vid Kullen 
flyttas. Planeringar av flytten pågår. 
 
Tjänst som skolutvecklare 
Nuvarande skolutvecklare kommer att vara tjänstledig ett år från och med  
1 september för att prova annat arbete. Rekrytering av vikarie pågår. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 61 
 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kristina Taimi 
Patrik Åman 
Britt-Inger Hedman 
Tycko Johansson 

Bou § 49 Dnr 00053/2013 600 
 
Aktuell skolpolitik 29 och 30 augusti 2013, Piteå havsbad. 
Syftet med konferensen är att förtroendevalda och förvaltningschefer/-
skolledningar i Norr- och Västerbotten ska få information om aktuella frågor 
inom förskola och skola samt tillfälle till erfarenhetsutbyten och diskussioner.
 
Tema dag 1 – Skolans uppdrag om demokratiska värderingar 
Tema dag 2 – Skolans kunskapsuppdrag 
 
Ordföranden frågar ledamöterna vem som är intresserad och kan att åka på 
konferensen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Anmäla Kristina Taimi och Patrik Åman den 29 augusti och Britt-Inger 

Hedman och Tycko Johansson den 30 augusti till konferensen. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 62 
 
 

 
 
Gymnasial samverkan -
Arvidsjaur, Arjeplog, Malå 
och Sorsele kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Britt-Inger Hedman 
 

Bou § 50 Dnr 00054/2013 612 
 
Ordföranden Britt-Inger Hedman har initierat ett ärende om samverkan 
mellan Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner när det gäller 
gymnasieskolan. Utskottets ordinarie ledamöter har vid två tillfällen träffat 
representanter för de övriga kommunerna för att diskutera gymnasial 
samverkan. 
 
Ordföranden rapporterar från den resa till Jokkmokk den 10 april som 
ordföranden och skolcheferna med flera i respektive kommuner ovan har 
genomfört. 
I Jokkmokk träffades representanter för Lapplands gymnasium, som är ett 
kommunalförbund med kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, och 
Pajala. 
Lapplands gymnasium är en mycket väl fungerande gymnasieskola med 
samarbete med bl a LKAB, Boliden, Vattenfall, Ice Hotel, IRF, och 
Esrange. 
 
Man kan konstatera att SAMSA-kommunerna är för små för att själva bilda 
ett kommunalförbund. 
 
Skolcheferna har träffats en gång den 8 maj och nästa möte hålls den 25 
juni. 
 
Utredningen om gymnasial samverkan fortsätter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 63 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 51 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Barn- och utbildningsnämndens utskott §§ 1-5 2013 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas § 2-2 2013 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 64 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 

Bou § 52 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel 
- Kommunfullmäktige 2013-04-15 § 41. 
 
* Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 
- Kommunfullmäktige § 53 2013-04-15 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



 
 
ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-06-04 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Kristina Taimi 1          

 5 Catrin Vikström 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo -          

 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § § §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Margot Edström           

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Ulf Isaksson           

 4 Erik Johanson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 9          
 
 
 


