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Ulrika Hallnor ekonom/controller, §§ 6-7 
Annette Rylén, skolchef 
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Utses att justera Patrik Åman 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2014-03-20 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Louise Renberg Paragrafer 1-15 
 
   
 Ordförande Britt-Inger Hedman 
 
   
 Justerande Patrik Åman 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Datum då anslaget 2014-03-20 Datum då anslaget 2014-04-11 
sattes upp tas ned 
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Underskrift   
 Louise Renberg 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Bou § 1 Dnr 00078/2014 101 
Verksamhetsuppföljning 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 2 Dnr 00018/2014 600 
Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi-skola) 
Norrbotten – Kommunförbundet Norrbotten 
 
Bou § 3 Dnr 00148/2013 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2013/2014 - Höjning av 
avgift för FTR-programmet 
 
Bou § 4 Dnr 00252/2012 608 
Begäran om förlängning av läsplan vårterminen 2014  
 
Bou § 5 Dnr 00039/2014 106 
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 2014 
 
Bou § 6 Dnr 00042/2014 042 
Bokslut år 2013 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 7 Dnr 00019/2014 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 8 Dnr 00058/2014 617 
Rutiner vid mottagande av elev från kommunen samt mottagande av elev 
från annan kommun till grundsärskola och gymnasiesärskola i Arvidsjaurs 
kommun 
 
Bou § 9 Dnr 00059/2014 026 
Arbetsmiljöuppföljning inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 
 
Bou § 10 Dnr 00076/2014 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål 
 
Bou § 11 Dnr 00077/2014 600 
Skolchefens rapport år 2014 
 
Bou § 12 Dnr 00077/2014 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bordläggning 

forts.  
 
Bou § 13 Dnr 00060/2014 611 
Timplan för grundsärskolan 
 
Bou § 14 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 15 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 1 Dnr 00078/2014 101 
 
Rektorerna Anneli Andersson och Helena Wennström har redovisat 
måluppfyllelsen för Ringelskolan.   
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-05 § 1 1 (4) 
 
Nationella prov 
• Åk 3 Matematik, Svenska eller Svenska som andra språk 
• Åk 6 Engelska, Matematik, NO ( ett prov inom Bi, Ke eller Fy), SO (ett prov inom Hi, Re eller 

Sh), Svenska eller Svenska som andra språk 
 
Sammanställning åk 3 

 
 
Resultat delprov åk 3 
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Resultat nationella prov åk 6, vårterminen 2013 
 

 

 
 
Matematik åk 6 

 

 
 
Engelska åk 6  
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No och So åk 6 

 

 
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:1:0::NO::: 
 
 
Betygssammanställning vårterminen 2013 

 bild engelska idrott matte musik no so slöjd svenska sva teknik 

A 8 19 7 16 0 0 4 6 4   0 

B 9 11 13 13 0 14 17 6 18   0 

C 11 11 25 8 6 21 14 9 9   5 

D 10 13 10 15 13 17 14 15 18   20 

E 26 7 7 12 45 10 14 28 10 2 37 

F 0 3 2 0 0 2 1 0 2 1 2 

  64 64 64 64 64 64 64 64 61 3 64 

 
Betygssammanställning höstterminen 2013 

 bild engelska idrott matte musik no so slöjd svenska sva teknik 

A 0 0 5 0 0 0 0 0 0     

B 0 3 3 3 0 0 0 0 0     

C 2 9 11 5 1 5 3 11 8     

D 18 8 17 13 14 14 16 10 17     

E 31 22 15 25 36 30 29 30 14 2   

F 0 8 0 4 0 1 2 0 8 1   

  51 50 51 50 51 50 50 51 47 3   
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Nyckelfaktorer 
• Det pedagogiska ledarskapet är tydligt. Det betyder att rektorn och förskolechefen har kunskap 

om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning samt leda och styra 
lärprocesser. De skapar förståelse hos medarbetarna för vikten av att göra lärande synligt och för 
vilka samband som finns mellan den egna undervisningen och elevernas kunskaper. 

• Kvalitet i undervisningen skapas genom att kunniga och engagerade lärare och 
förskollärare ger varje barn och elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder 
till att de uppnår de nationella målen. De stimulerar viljan och lusten att lära mer. 
Förväntningarna är positiva och högt ställda. 

• Undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt samt 
beprövad erfarenhet. 

• Undervisningen anpassas genom bredd och variation i metodval efter elevernas 
förutsättningar och behov. 

• Atmosfären präglas av öppenhet, trygghet och arbetsro. 
Skolor och förskolor måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur. Arbetet med att utveckla och 
förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Det innebär att huvudmännen måste 
skapa förutsättningar och arenor för samarbete och kollegialt lärande. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
 
Inriktningar utifrån start av gemensamt SKA  
IKT-plan, tidsenliga verktyg 
Arbeta med trygghet och gemenskap (Värdegrund) 
Samverkan mellan 
förskoleklass/grundskola/fritidshem/stadieövergångar 
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Samverkansavtal för 
Forskning och 
Utveckling/innovation 
(FoUi skola) Norrbotten – 
Kommunförbundet 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 2 Dnr 00018/2014 600
 
Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 ska en 
översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) genomföras. Skälet till översynen 
är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 
år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade 
krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänsten verksamhet till en mer 
kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. 
Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen pekar på nya utmaningar. 
 
Tre arbetsgrupper; Översyn av FoU socialtjänst, FOU-enhet på skolans 
område och översyn övergripande, har utrett ärendet. 
 
Kommunförbundets styrelse rekommenderar att länets kommuner att ingå 
ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUi skola med 4 
kr per invånare och år, till och med 2018. 
 
Kostnaderna för FoUi Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur 
eget kapital. 
 
Målet ska vara att kostnaderna för FoUi Övergripande, motsvarande 5 kr per 
invånare och år, från 2016-01-01 ska finansieras inom Kommunförbundet 
Norrbottens ram. 
 
FoUi verksamheten, såväl socialtjänst, skola, som övergripande kommunal 
verksamhet, ska genom FoUi-utskott följa upp och rapporteras till styrelsen 
minst två gånger per år. 
 
Verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 § 228 att överlämna ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden, för ställningstagande om medfinansiering. 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 

forts. Bou § 2 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Avslå medfinansiering för den del som rör FoUi- skola.  

 

Motivering 
Barn- och utbildningsnämnden har svårt att se konkret vad detta avtal 
kommer att innebära för Arvidsjaurs kommun. Möjligheten att påverka 
forskningens inriktning bedöms som marginell. Implementering av nya 
forskningsrön kan absolut bli en tillgång för kommunens arbete i 
framtiden.  
I dag sker detta till en lägre kostnad i ett av tal med Skolporten.  
Barn- och utbildningsnämnden anser att förvaltningen ska arbeta mer för 
att öka användandet av Skolporten. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2013/2014 – Höjning av 
avgift för FTR-
programmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Rektorer Sandbacka 
Margareta Renberg 
Britt-Marie Lindkvist 
Ekonom/Controller 
 

Bou § 3 Dnr 00148/2013 605 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-06-04 § 42 om 
interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2013/2014. 
 
Rektor Eivor Kebert föreslår i skrivelse daterad 2013-12-20 att höja den 
interkommunala avgiften för Riksrekryterande fordonsprogram, inriktning 
snöfordon (FTR) med 10 000 kr/termin för att täcka de extra kostnader som 
debiteras skolan i och med att pistmaskinkörning fordrar ett B-körkort. 
 
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 75 000 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 65 000 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 81 500 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 700 kr 
Naturvetenskapliga programmet 44 000 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 
 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-06-04 § 42 upphör att 
gälla. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Begäran om förlängning av 
läsplan vårterminen 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Lärarna på Fridhemsskolan 
Rektorer 
 

Bou § 4 Dnr 00252/2012 608
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-12-12 § 62 att fastställa 
läsplan för grundskolans och gymnasieskolans elever för läsåret 2013/2014. 
 
 Höstterminen 2013 2013-08-19—12-20 85 skoldagar
 Vårterminen 2014 2014-01-07—06-05 93 skoldagar
   178 skoldagar
 
Lärarkollegiet på Fridhemsskolan vill i skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden att vårterminen förlängs med en vecka. Anledningen är 
att vårterminens slutdatum och Skolverkets nationella prov inte är 
synkroniserade med varandra. Det innebär för lärarna en mycket arbetstyngd 
avslutning på vårterminen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Det finns förståelse för att arbetsbelastningen är hög, men det finns 

ingen möjlighet att förlänga läsplanen innevarande läsår. 
2. Inför antagande av läsplan 2015/2016 ska tidplanen för de nationella 

proven beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering av arbete 
för ökat 
ungdomsinflytande 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 
Camilla Freedman 
Kristina Grubbström 
Ekonomi 
 

Bou § 5 Dnr 00039/2014 106
 
2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta 
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning 
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat 
Ledarskap. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och 
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har 
arbetet i princip legat nere. 
 

Kommunfullmäktige har i styrdokument från 2011, fastslagit att barns och 
ungdomars medverkande i den kommunala planeringen är en av 
framgångsfaktorerna för att få en positiv befolkningsutveckling och tillväxt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 45 att anta 
kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur 
Fullmäktige beslutade också att varje nämnd beslutar i frågan om 
medfinansiering med 20 000 kr årligen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
 För år 2014 bevilja 20 000 kronor till medfinansiering av arbete för ökat 

ungdomsinflytande. 
 Pengarna tas från kontot för ledningsfunktionen, ansvar 2,  

verksamhet 601, projekt 7259. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bokslut år 2013 – Barn- 
och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Annette Rylén 
Rektorer 
Ulrika Hallnor 

Bou § 6 Dnr 00042/2014 042 
 
Årsredovisning avseende barn och utbildningsnämndens verksamheter år 
2013 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar nedanstående överskott; 
 
Förskola och grundskola  998 tkr 
Sandbackaskolan 618 tkr 
Flygskolan   477 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-05 § 6. 1 (42) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 

Förskola och grundskola 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren

Personal 79 975 80 745 -770 77 103 5  
Verksamhet 10 455 11 325 -870 10 749 5
Interhyra 12 426 11 659 767 12 426 -6
  
Summa kostnader 102 856 103 729 -873 100 278 3
  
Intäkter -7 495 -9 366 1 871 -8 111 15

  
Netto 95 361 94 363 998 92 167 2
      
Periodresultat  998 -2 022  
 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig.  
 
Skolans namn Stadium Skolans placering 
Fridhemsskolan Årskurs 7-9 Arvidsjaurs tätort 
Tallkotten Förskoleklass Moskosel 
Parkskolan Årskurs F-6 Glommersträsk 
Ringelskolan Årskurs F-6 Arvidsjaur 

 

 Lå 13/14 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass 

 

Moskosel 2 6 19 24 23 50 50
Glommersträsk 32 36 38 39 45 57 66
Arvidsjaur tätort 609 592 598 583 578 522 564
Summa 643 634 655 646 646 629 681

   
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2013 2012 2011 2010 2009 2008

31 dec  resp år  459 449 462 455 446 460

 
Händelser av betydelse 
Den 15 april fattade Kommunfullmäktige beslut om Klockarbackeskolans nedläggning i 
Moskosel från och med höstterminen 2013. Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet startade sin 
hösttermin på Ringelskolan. Tallkottens förskola och förskoleklass är flyttad till ny lokal i 
Moskosel. 
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Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Till följd av försäljning av kvarteret Skogen flyttade Kullens fritidsavdelning till Lundens 
fritidsavdelning. De två avdelningar samsas om lokalerna under en övergångsperiod tills dess att 
en ombyggnation och omorganisation av fritidsverksamheten på Ringelskolan är genomförd. 
 
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 två besök i Leeds samt tagit emot två besök därifrån.  
 
Personal 
Rekryteringen kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Att få behörig personal blir allt 
svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2013-12-31 4,56 45,47 197,6 
2012-12-31 4,62 31,43 196 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Ekonomi 
Förskole- och grundskoleverksamheten har ett positivt utfall jämfört mot budget med nästan en 
miljon kronor. Intäkterna är ca 1,8 Mkr högre än vad som budgeterats vilket framförallt består av 
ett beviljat statsbidrag för personalförstärkning inom Elevhälsan, mer intäkter i form av 
förskoleavgifter, högre interkommunala intäkter samt fler personer med någon form av 
bidragsanställning inom förvaltningen. Under året har förvaltningen lämnat lokaler motsvarande 
ca 2 600 m2. Internhyran är sedan 1 juli reducerad med totalt 767 tkr. Verksamhetskostnaderna 
blev 870 tkr högre än budgeterat beroende på högre interkommunala avgifter och 
skolskjutskostnader. Personalkostnaderna blev 770 tkr högre än budgeterat. Jämfört med 2012 
har intäkterna ökat med 1,3 Mkr samt kostnaderna med 3,5 Mkr vilket innebär att nettokostnaden 
för grundskola och förskoleverksamheten är 2,2 Mkr högre 2013. Nettokostnadsökningen 
motsvarar årets löneökningar inom förvaltningen. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
En sätt att utvärdera skolans måluppfyllelse avseende likvärdig utbildning är att jämföra flickor 
och pojkars meritvärden. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 skiljde det 10 
meritvärdespoäng i slutbetyget från åk 9 mellan pojkar och flickor. Motsvarande statistik för 
riket visade en skillnad på 22 meritvärdespoäng. Året innan var skillnaden i Arvidsjaur 33 
poäng. Att det finns skillnader mellan pojkar och flickor visar att vår skola inte fullt ut är 
likvärdig och att vi måste fortsätta arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag. 
 
En annan utgångspunkt för att värdera skolans måluppfyllelse är andelen elever som är behöriga 
att söka till gymnasiet. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 var 90,9% av eleverna 
behöriga till gymnasiet (86,6% riket). Eleverna som lämnade grundskolan 2012 var 100% (87% 
riket) av eleverna i Arvidsjaur behöriga till gymnasiet.  
 
Framtiden 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att 
nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader 
i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund.  
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Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en 
röd tråd i arbetet med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att 
fokusera kring en gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt 
genom till exempel tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
 
En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån nya statliga direktiv som till 
exempel lärarlegitimationskravet vid tillsvidareanställning som trädde i kraft december 2013, 
och att lyckas i rekrytering av personal. 
 
Skolinspektionen kommer under 2014 att genomföra en regelbunden tillsyn av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.   
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att minskar något. I medeltal innebär det ca 2 barn färre 
per årskurs. Förskolan och skolans verksamhet har under den kommande femårsperioden en 
relativt konstant volym av barn och elever. 
 
Sandbackaskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget
(Tkr)

Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren

Personal 27 464 25 946 1 518 30 154 -14  
Verksamhet 13 497 15 772 -2 275 31 562 -50
Interkommunala avgifter 8 435 9 591 -1 156 9 641 -1
Interhyra 6 398 6 398 0 6 398 0
  
Summa kostnader 55 794 57 707 -1 913 77 755 -26
  
Interkommunala 
ersättningar 

-15 320 -14 911 -409 -25 450 -41

Övriga intäkter -2 325 -5 265 2 940 -6 510 -19

Summa intäkter -17 645 -20 176 2 531 -31 960 -37
  
Netto 38 149 37 531 618 45 795 -18
      
Periodresultat  618 -7 590  
 

Ekonomi 
Arbetet med att på sikt försöka åstadkomma en budget i balans är nu genomförd och den 
verksamhet som påbörjades under hösten är omorganiserad för att bättre passa in i de 
budgetförutsättningar som skolan har att arbeta inom. 
 
De åtgärder som genomförts har gett resultat. Sandbackaskolan uppvisar ett plus mot budget för 
kalenderåret 2013 på 618 tkr. Ett resultat som nog ingen trodde skulle vara möjligt när budgeten 
och förutsättningarna för Sandbackaskolans verksamhet fastslogs i 4början av 2013. 
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De åtgärder som bidragit till detta positiva resultat är:  
 

- Nollintag på program som hade för få sökande för att kunna motivera att intaget bär sina 
egna kostnader enligt nämndbeslut. 

- Naturliga avgångar har, så långt det varit möjligt utan att villkora kvalitén i 
undervisningen, inte ersatts med nya befattningshavare. 

- Organisationsförändringar kring hur stödet till elever skall bedrivas har genomförts. 
- Uppsagda externa kontrakt i syfte att minska skolans lokalkostnader samtidigt som 

omflyttningar inom ramen för redan befintliga lokaler har genomförts. 
- En omorganisation av innehållet i lärarpersonalens tjänster har förhandlats fram med 

berörda fackförbund. 
- Ett återinförande av institutionernas budget i syfte att återskapa en god ekonomisk 

hushållning på institutionsnivå. 
- Skolledningen har dragits ned från 2,0 tjänst till 1,5 tjänst. 
- Expeditionen har minskat sitt tjänsteunderlag från 3,0 till 2,6. 

 
Verksamheter som under kalenderåret 2014 kritiskt ska ses över är: 
 

- Organisationen av Språkintroduktionsprogrammet. Nuvarande utbildningsupplägg är inte 
anpassad efter de kunskapsbehov som dessa nyanlända ungdomar har. Att bedriva 
programmet som en två-års-utbildning är för kort tid för att kunna tillägna sig en 
likvärdig kunskapsbas som en elev som gått nio år i svensk grundskola. Utbildning på 
programmet bör istället omorganiseras och vara treårig. 

- Fortfarande finns det program och inriktningar som inte bär sina egna kostnader. Dessa 
verksamheter kommer att stå under speciell stark tillsyn under läsåret, om inte de 
ekonomiska- och organisatoriska  förutsättningarna förändras, så kommer en 
omorganisering av programutbudet att förordas. 

- En översyn av skolans befintliga maskinpark kommer att inledas. Fordon som inte kan 
sägas bära sin egen kostnad kommer att avyttras alternativt hyras ut under de perioder de 
inte används. 

- Uthyrning av lokaler som inte fullt ut används till undervisning kommer att föreslås. 
 
Flygskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget

Redovisat Förändring
i % mellan åren

Personal 860 659 201 759 -13  
Verksamhet 8 481 8 255 226 23 825 -65
Interhyra 379 379 0 379 0
  
Summa kostnader 9 720 9 293 427 24 963 -63
  
Intäkter -5 220 -5 265 45 -16 968 -69

Övriga intäkter -5 5 -3 67
Summa intäkter -5 220 -5 270 50 -16 971 -69
  
Netto 4 500 4 023 477 7 992 -50
      
Periodresultat  477 -1 952  
 



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2013 5 (42) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

Samtliga elever var uppflugna i tid före flygskolans formella nedläggelse den 30/6 -2013. 
Arbetet med att flytta över befintliga inventarier från lokalerna på Flygplatsen till 
Sandbackaskolan är nu helt genomförd och Sandbackas verksamhet ute på Flygplatsen är 
avslutad. Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att en epok gått i graven. 
 
Konstateras kan även att avvecklingen av Flygskolan blev billigare än budgeterat. 
 

Verksamheten 
 
Elever inskrivna vid Sandbackaskolan 131231 
 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa
Fordonsprogrammet (FT) 25 ----- -----  25 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik  2 2  4 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik  27 18  45 
Fordonsprogrammet (FTR) 4 2 6  12 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 8 0 5  13 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)   1  1 
Estetiska programmet bild och form (ES)   3  3 
Vård- och omsorgsprogrammet 11 9 6  26 
Ekonomiprogrammet (EK) 16 11   27 
Samhällsprogrammet (SA) 0 0 9  9 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 0 11 15 1 27 
Teknikprogrammet (TE)   6  6 
Introduktionsprogram, övriga  1   1 
Introduktionsprogram, språkintroduktion 13 5 9 2 29 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan   2 2 4 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 2  2 
Summa elever inom gymnasieskolan: 77 68 84 5 234 
 
Svenska för invandrare (SFI) 36 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 13 
Vuxenutbildning per distans 23 
Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 9 
Restaurang och Livsmedel 7 
Hotell och service, lärlingsutbildning 9 
Summa elever inom vuxenutbildning: 97 
Totala antalet elever vid Sandbackaskolan 
131231: 331 
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Händelser av betydelse 
 

- Sandbackaskolan gjorde till läsåret 13/14 nollintag på Resturang- och livsmedels-
programmet, det Naturvetenskapliga programmet och det Samhällsvetenskapliga 
programmet på grund av för få sökande. Detta får till följd att ett minskat tjänsteunderlag 
är en realitet till läsåret 14/15. Dock pekar tendensen på ett ökat intresse för skolans 
teoriprogram, vilket kan leda till att intag kan komma att göras på så väl det 
naturvetenskapliga programmet som det ekonomiska- och samhällsvetenskapliga 
programmet till hösten 2014. 

- Glädjande är att då UF-mässan hölls i Arvidsjaur i mars 2013 vann Sandbackaskolan två 
priser kopplade till den UF-verksamhet som bedrivs; ett pris till länets bästa UF-lärare 
och ett pris till ett av skolans UF-företag för bästa monter. Bägge pristagarna fick sedan 
representera länet vid riksmässan i Stockholm senare under våren.  

- Sandbackaskolan har beviljats statsbidrag att bedriva tre utbildningar inom ramen för 
Vuxenutbildning; Bussförarutbildning, Kockutbildning och Vård- och 
Omsorgsutbildning.  

- Trafikskolan har nu övergått i annan regi (det kommunala bolaget ATT – Arvidsjaur Test 
and Training). Ansvaret för Trafikskolans verksamhet vilar nu på en annan huvudman. 
Arbetet med att reglera Sandbackaskolans förehavanden med trafikskolan pågår. De 
kostnader som Sandbackaskolan har till Trafikskolan består i dagsläget av det stipendium 
som utbetalas till våra elever.  

- 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 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2013-12-31 2,73 45,43 51,85 
2012-12-31 2,30 48,24 64,05 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Sjukfrånvaron är fortsatt låg. 
 
 

Framtiden 
Som generell slutsats kan sägas att skolans ekonomiska läge nu är mycket positivt. Tack vare en 
sund ekonomisk hushållning har skolan lyckats nå ett resultat som uppvisar ett överskott mot 
budget på 618 tkr. Ett resultat som nog ingen trodde var möjligt när räkenskapsåret 2013 
inleddes.  
 
Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla fullt ut från och med 1 juli 2015. Regeringen har nu 
beslutat om ett antal övergångsregler som förhoppningsvis kommer att underlätta situationen 
under kommande läsår, men svårigheten att få behöriga lärare i alla ämnen kvarstår som till 
exempel filosofi och psykologi, ämnen med få kurser per läsår. Vi måste fortsätta inventera vilka 
kompetenser som behövs framöver för att säkerställa behovet av legitimerade lärare inom alla 
ämnen. 
 
Sandbackaskolan förbereder sig inför den regelbundna tillsynen som Skolinspektionen kommer 
att göra under 2014. 
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Sandbackaskolan är nu i full gång med att planera inför intaget hösten 2014. Den första 
sökbilden som ges efter valet från årskurs 9 brukar ge en bra indikation till hur 
organisationsplanen för läsåret 14/15 skall utformas. Dock måste man vara medveten om att 
förändringar från den första sökomgången är vanlig. En försiktig vaksamhet måste iakttas, så att 
inte förhastade åtgärder hinner sättas i verket innan den faktiska sökbilden är sammanställd. 
 
Med ett minskat elevunderlag till ungdomsgymnasiet bör Sandbackaskolan fortsätta att satsa på 
att anordna vuxenutbildningar, då statsbidrag för denna verksamhet fortfarande finns att söka. 
Dock måste en efterfrågan finnas för att utbildningar skall kunna startas. Här vore det önskvärt 
om ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Arvidsjaur och Sandbackaskolan kom till 
stånd. 
 
En komvux-utbildning inom Hotell och service är uppstartad. Utbildningen är ett samarbete 
mellan Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplog. Kanske är detta ett koncept som mindre 
inlandskommuner måste vidareutveckla för att säkerställa att framtida utbildning kan erbjudas i 
våra kommuner? 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal för BOU: verksamhetsområde 
 

     

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 har för läsåret 2013/2014 minskat 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. 

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. 

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. 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

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

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

 95% av eleverna i åk5 
och 80% av eleverna i 
åk8 tycker att lärarna 
tar hänsyn till deras 
åsikter. 
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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 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 ungdomspsykiatrin, Hälsocentralen) och Socialtjänsten 
inom Norrbusavtalet i frågor som rör våra elever i kommunen. 
Vi har också på börjat en utveckling av gymnasiesamverkan med inlandskommunerna i Norrbotten 
och Västerbotten. 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. 

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

 89% av eleverna i åk 3 
har uppnått LUS-nivå 
13 eller högre (2012 
90%).  

2. 100% av eleverna i åk6 ska ha 
godkänd nivå på nationella provet 
i svenska. 

 93-98% av eleverna 
nådde godkänd nivå på 
nationella provet i 
svenska.  
Källa: siris.skolverket.se

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

  95% av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt vt-13 (94% 
2012) 

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. 

4. Öka andelen folkbokförda 
gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år från 72,8 % 
(fullföljt sin gymnasieutbildning vt 
2010) till 83 % 

 
76,2%(vt 2012) 
75,9% (vt 2011) 
72,8% (vt 2010)  

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.  

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet, forts. 

Alla inom förskola 
och skola ska 
samverka med 
vårdnadshavare, 
interna och externa 
verksamheter. 2. Antalet avvikelserapporter inom 

Norrbus från BOU uppgår 
maximalt till 2 st per kalenderår. 

 
En avvikelserapport 
har inkommit under 
året. 
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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 både personalens och 
elevernas arbetsmiljö bland annat 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. 
 

1. Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
maximalt 4 %. 

 
Sjukfrånvaron 
uppgår till 4,08%  

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 %. 

 
Frånvaron 
vårterminen 2013 
uppgick till 13,5% 

4. Maximalt 10 % av eleverna 
som svarat på 
mobbningsfrågan 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 % 
. 

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. 

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. 

 95% av eleverna i 
åk4 samt 89% av 
eleverna svarar att de 
trivs bra eller mycket 
bra i skolan. 

 
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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Förskola och grundskola 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren

Personal 79 975 80 745 -770 77 103 5  
Verksamhet 10 455 11 325 -870 10 749 5
Interhyra 12 426 11 659 767 12 426 -6
  
Summa kostnader 102 856 103 729 -873 100 278 3
  
Intäkter -7 495 -9 366 1 871 -8 111 15

  
Netto 95 361 94 363 998 92 167 2
      
Periodresultat  998 -2 022  

 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig.  
 
Skolans namn Stadium Skolans placering 
Fridhemsskolan Årskurs 7-9 Arvidsjaurs tätort 
Tallkotten Förskoleklass Moskosel 
Parkskolan Årskurs F-6 Glommersträsk 
Ringelskolan Årskurs F-6 Arvidsjaur 

 
 

 Lå 13/14 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass 

 

Moskosel 2 6 19 24 23 50 50
Glommersträsk 32 36 38 39 45 57 66
Arvidsjaur tätort 609 592 598 583 578 522 564
Summa 643 634 655 646 646 629 681

   
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2013 2012 2011 2010 2009 2008

31 dec  resp år  459 449 462 455 446 460

 
Händelser av betydelse 
Den 15 april fattade Kommunfullmäktige beslut om Klockarbackeskolans nedläggning i 
Moskosel från och med höstterminen 2013. Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet startade sin 
hösttermin på Ringelskolan. Tallkottens förskola och förskoleklass är flyttad till ny lokal i 
Moskosel. 
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Till följd av försäljning av kvarteret Skogen flyttade Kullens fritidsavdelning till Lundens 
fritidsavdelning. De två avdelningar samsas om lokalerna under en övergångsperiod tills dess att 
en ombyggnation och omorganisation av fritidsverksamheten på Ringelskolan är genomförd. 
 
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 två besök i Leeds samt tagit emot två besök därifrån.  
 
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. 
 
Den siste juni avslutades den gymnasiala flygförarutbildningen. Alla elever var vid slutdatumet 
godkända. Programutbudet på Sandbackaskolan har inför läsåret 13/14 minskat på grund av för 
få sökande. Det positiva är dock att flera vuxenutbildningar har genomförts under läsåret delvis 
finansierat med statsbidrag. Detta bidrar positivt till kommunens och näringslivets 
arbetskraftförsörjning och integration. 
 
Personal 
Rekryteringen av ny personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Förändringar har 
skett såväl på ledning som på personal. Att få behörig personal blir allt svårare och medför oftast 
en högre kostnad än tidigare. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2013-12-31 4,56 45,47 197,6 
2012-12-31 4,62 31,43 196 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Ekonomi 
 
Förskole- och grundskoleverksamheten har ett positivt utfall jämfört med budget nästan en 
miljon kronor. Intäkterna är ca 1,8 Mkr högre än vad som budgeterats vilket framförallt består av 
att ett beviljat statsbidrag för personalförstärkning inom Elevhälsan, mer intäkter i form av 
förskoleavgifter, högre interkommunala intäkter samt fler personer med någon form av 
bidragsanställning som jobbar inom förskola och grundskola. Under året har förvaltningen 
lämnat lokaler motsvarande ca 2 600 m2. Internhyran är sedan 1 juli reducerad med totalt 767 
tkr. Verksamhetskostnaderna blev 870 tkr högre än budgeterat detta beror på högre 
interkommunala avgifter och skolskjutskostnader. Personalkostnaderna blev 770 tkr högre än 
budgeterat. Jämfört med 2012 har intäkterna ökat med 1,3 Mkr samt kostnaderna med 3,5 Mkr 
vilket innebär att nettokostnaden för grundskola och förskoleverksamheten är 2,2 Mkr högre 
2013. Nettokostnadsökningen motsvarar årets löneökningar inom förvaltningen. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
En sätt att utvärdera skolans måluppfyllelse avseende likvärdig utbildning kan vara att jämföra 
flickor och pojkars meritvärden. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 skiljde det 10 
meritvärdespoäng i slutbetyget från åk 9 mellan pojkar och flickor. Motsvarande statistik för 
riket visade en skillnad på 22 meritvärdespoäng. Året innan var skillnaden i Arvidsjaur 33 
poäng. Att det finns skillnader mellan pojkar och flickor visar att vår skola inte fullt ut är 
likvärdig och att vi måste fortsätta arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag. 
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En annan utgångspunkt för att värdera skolans måluppfyllelse är andelen elever som är behöriga 
att söka till gymnasiet. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 var 90,9% av eleverna 
behöriga till gymnasiet (86,6% riket). Eleverna som lämnade grundskolan 2012 var 100% (87% 
riket) av eleverna i Arvidsjaur behöriga till gymnasiet.  
 
Framtiden 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att 
nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader 
i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
 
En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån nya statliga direktiv som till 
exempel lärarlegitimationskravet vid tillsvidareanställning som trädde i kraft december 2013, 
lyckas i rekrytering av personal. 
 
Skolinspektionen kommer under 2014 att genomföra en regelbunden tillsyn av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.   
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att minskar något. I medeltal innebär det ca 2 barn färre 
per årskurs. Förskolan och skolans verksamhet har under den kommande femårsperioden en 
relativt konstant volym av barn och elever. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
 



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2013 14 (42) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

12 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 200 229 -29 208 10  
Verksamhet 30 31 -1 34 -9
  
Summa kostnader 230 260 -30 242 7
  
Intäkter 0 0 0 0 0

  
Netto 230 260 -30 242 7
      
Periodresultat  -30 48  
 
Verksamheten 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare samt ett utskott med tre 
ledamöter och tre ersättare. Nämnden har sammanträtt fyra gånger under året och så även 
utskottet. Nämnden har valt att vid alla sammanträden ha olika teman. Vi har ofta besökt 
verksamheterna i samband med temat. Ordförande tjänstgör en dag/vecka. Ordförande och vice 
ordförande har varit på en tvådagars ordförandeträff med övriga ordföranden i Norrbotten. Tre 
av nämndens ledamöter har deltagit i Aktuell skolpolitik i Piteå. Ordförande har deltagit i en 
gymnasiekonferens i Umeå anordnad av Skolverket. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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20 Ledningsfunktionen 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 100 2 482 -382 2 018 23  
Verksamhet 5 334 5 693 -359 5 903 -4
  
Summa kostnader 7 434 8 175 -741 7 921 3
  
Intäkter -5 615 -6 677 1 062 -5 913 13

  
Netto 1 819 1 498 321 2 008 -25
      
Periodresultat  321 -158  
 
Ekonomi 
Intäkterna är betydligt högre än budgeterat vilket leder till ett plusresultat mot budget med 321 
tkr. De högre intäkterna kommer framförallt från en ökning av interkommunala intäkter, 
projektmedel från Commenius Regio, tjänsteförsäljning till Kommunförbundet samt mer intäkter 
i form av förskoleavgifter. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att 
Kommunförbundet köper en heltidstjänst av förvaltningen sedan september. 
Verksamhetskostnaderna blev 359 tkr högre än budgeterat detta beror på högre interkommunala 
avgifter och skolskjutskostnader. 
 
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. Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet startade sin 
hösttermin på Ringelskolan. Tallkottens förskola och förskoleklass är flyttad till ny lokal i 
Moskosel. 
 
Till följd av försäljning av kvarteret Skogen flyttade Kullens fritidsavdelning till Lundens 
fritidsavdelning. De två avdelningar samsas om lokalerna under en övergångsperiod tills dess att 
en ombyggnation och omorganisation av fritidsverksamheten på Ringelskolan är genomförd. 
 
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 två besök i Leeds samt tagit emot två besök därifrån under året.  
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. 
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Den siste juni avslutades den gymnasiala flygförarutbildningen. Alla elever var vid slutdatumet 
godkända. Programutbudet på Sandbackaskolan har inför läsåret 13/14 minskat på grund av för 
få sökande. Det positiva är dock att flera vuxenutbildningar har genomförts under läsåret delvis 
finansierat med statsbidrag. Detta bidrar positivt till kommunens och näringslivets 
arbetskraftförsörjning och integration. 
 
Personal 
I den centrala administrationen har personalresursen under januari till augusti legat på 3,0 
tjänster samt 0,5 tjänst skolbibliotekarie. Från och med september köper Kommunförbundet en 
heltidstjänst av förvaltningen (skolutvecklare) ett vikariat är tillsatt. Skolförvaltningens 
ekonom/controller är från september tillbaka efter sin tjänstledighet. Den centrala 
administrationen har under september till december uppgått till 2,75 tjänst. 
 
Framtiden 
Gymnasiesamverkan med andra kommuner kommer att intensifieras och är en förutsättning för 
våra kommuners arbetskraftsförsörjning och attraktivitet. 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att 
nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader 
i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
 
En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån nya statliga direktiv som till 
exempel lärarlegitimationskravet vid tillsvidareanställning som trädde i kraft december 2013, 
lyckas i rekrytering av personal. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att ha attraktiva 
arbetsplatser. 
 
Skolinspektionen kommer under 2014 att genomföra en regelbunden tillsyn av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.   
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att minskar något. I medeltal innebär det ca 2 barn färre 
per årskurs. Förskolan och skolans verksamhet har under den kommande femårsperioden en 
relativt konstant volym av barn och elever. 
 
Ledningsfunktionen för förskolan på centralorten och i Moskosel är omorganiserad med endast 
en Förskolechef och fyra samordnare på respektive enhet. Utvärdering av detta kommer att ske 
under maj och december månad 2014. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 14 428 13 955 473 14 433 -3  
Verksamhet 1 211 1 164 47 1 056 10
Interhyra 2 585 2 585 0 2 585 0
  
Summa kostnader 18 224 17 704 520 18 074 -2
  
Intäkter -100 -284 184 -115 147

  
Summa intäkter -100 -284 704 -115 147
  
Netto 18 124 17 420 96 17 959 -3
      
Periodresultat  704 -813  
 
 
Ekonomi 
Vi har arbetat i linje med budgeten och en vakant tjänst har påverkat resultatet ekonomiskt men 
inte kvalitetsmässigt. Denna höst har vi 10:e året för fem elever.  
Vi har ökat antalet språkvalsgrupper i språkvalet engelska. Vi har startat två grupper i spanska i 
årskurs sju men har istället minskat en grupp i tyska för den årskursen.  
Vi har till hösten nya internationella elever med olika skolbakgrund och några ensamkommande.  
 
Verksamheten 
Antal elever: 
 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Särsk. Summa
HT 2013 68 71 60 2 201 
HT 2012 71 58 61 6 196 
 
Fridhemsskolan är en treparallellig 7-9 grundskola med grundsärskola 7-9. En elev går i 
gymnasieträningsskolan. Vi har 10:e året.   
För att ge nyanlända elever förutsättningar att nå målen har vi svenska som andraspråk och 
nybörjarengelska samt riktat språkstöd i NO- och SO-ämnen. I övrigt sker det riktade stödet i 
kombination med integrering i ordinarie klasser. Vi provar i år även språkstödjare i Thai. 
 
Händelser av betydelse 
Satsningen på språkval spanska tycks vara helt rätt då vi har två språkgrupper i spanska i år 7.  
Klass 8:3 tävlade i riksfinal i Teknikåttan i Göteborg i maj.  
Vi har startat mattelyftet som är Skolverkets satsning på matematikundervisning. 
Vi har haft ett ärende som prövats av skolinspektionen och där det konstaterades att vi följt de 
regler och förordningar som finns och därför inte kunde klandras. 
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I våras fick vi skolväsendets överklagningsnämnds påpekande i ett ärende; vi måste bli ännu 
bättre på att följa upp stödåtgärder för att kunna avgöra om rätt insatser görs samt att insatser 
som behövs ska ske även om inte budget finns för det. 
Vi har finnslipat skolans omprov-, stöd- och läxläsningstid och kopplat den till arbetslagen. 
 
Personal 
Under vt-13 har vi bytt personal på fem tjänster och inför ht-13 bytte vi fyra i personalen.  
En del av tjänsterna har vi kunnat täcka med behöriga lärare men på andra tjänster har vi tvingats 
omfördela personal eller tillsatt obehörig personal. Rekrytering av tjänster pågår ännu. Vi 
behöver också ersättningsrekrytera för en lärare nu i höst då en lärare provar rektorskap i annan 
kommun.  
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2013 1,27 0,00 33 
2012 1,2 0,00 34 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
I antalet månadsavlönade omräknade i heltider 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:  

82 % av eleverna i åk 9 var behöriga att söka gymnasieskolan efter avslutad åk 9.  
11 elever i åk 9 var inte behöriga att söka gymnasieprogram vid vt-13 slut och den siffran har 
ökat till 19 elever ht-13. Räknar vi också med år 10 så är siffran 24 elever. Av dessa elever är det 
6 elever som kom in sent i svenska skolsystemet.  
Vi har just nu en negativ trend som analyseras och insatser har satts in under året med bl a extra 
matte och engelska på elevens val och riktat stöd i matematik och engelska. Vi ser också ett 
mönster att fler elever inte har nått kunskapsmålen för år 6 när de startar åk 7. Vi ser också att 
det är engelska och matematik där flest elever inte har nått minst betyget E. Dessa är då inte 
behöriga att söka gymnasieprogram.  
Glädjande är dock att 53 elever av 56 elever i åk 9 vt-13 nådde minst godkänd nivå i nationella 
proven i svenska vilket är en bra siffra. Detta betyder att vi når nationell genomsnittlig nivå där. 
Vi har ett ökat antal elevärenden där vi samarbetar med socialförvaltningen m fl myndigheter.  
Föräldrar är nöjda med utvecklingssamtalen enligt enkätutvärdering av under vt-13. 
Föräldrarådsrepresentanterna var överlag nöjda med sitt inflytande enligt utvärderingen i maj.  
Elevrådet fungerar nu allt bättre. Elevrådet har dessutom drivit ordnings- och trivselfrågor. 
Lärartätheten: Ht-12 var den 11,04 och vt-13 låg den på 10,63; ht -13 start var det 10,32 lärare 
per 100 elever. Lärartätheten blir lägre. 
Elevassistent, täthet: Ht-12 var den 0,63, vt-13 var den 1,45 och ht-13 start var det 1,0 
elevassistent per 100 elever. En minskning där också. 
 
Framtiden 
Att skapa förutsättningar för en god extern och intern kommunikation genom Fronter.  
Utveckla undervisningen med tidsenliga verktyg och användandet av lärplattformen Fronter.   
”En till en”- satsning (en dator till varje elev i åk 7) lå 14/15. 
Stöd till all personal i arbetet med skolans gemensamma undervisningsstruktur. 
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Arbeta mot ökad samverkan mellan Ringelskolan och Fridhemsskolan dels när det gäller 
bedömning och uppnående av kunskapsmålen men också arbete runt elever i behov av särskilt 
stöd. 
Fortsatt behov av personalinsatser för trivsel, trygghet och arbetsro.  
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren

Personal 25 696 25 953 -257 24 533 6  
Verksamhet 1 166 1 761 -595 1 052 67
Internhyra 4 434 4 251 183 4 434 -4
  
Summa kostnader 31 296 31 965 -669 30 019 6
  
Intäkter -450 -630 180 -646 -2

  
Netto 30 846 31 335 -489 29 373 7
      
Periodresultat  -489 109  
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev som trenden hade förutsagt, ett negativt resultat. En av 
anledningarna till det resultat beror på att fördelningen av resurser till elever i behov stöd varit 
högre än budgeterat. Min förhoppning har varit att det behovet skulle ha minskat något men vi 
nådde inte de mål vi eftersträvat.  
Det ekonomiska utfallet kopplat till verksamheten beror till stor del på inköp av nästan 30 
datorer, för att dels täcka behovet av datorer enligt åtgärdsprogram men också för att vi tagit bort 
en datasal som numer är klassrum. Klassrummet behövdes då vi fick utökat elevantal under 
vårterminen 2013. Att kostnaderna för internhyran blivit lägre än budgeterat beror på att vi inte 
har hyrt Kullen sedan sommaren. Numer hyr vi ett förråd i kommunens egna lokaler. 
 
Sjukfrånvaron; se nedan, korttidsfrånvaron ligger ungefär i samma nivå som föregående år den 
har ökat med en halv procentenhet, däremot har långtidsfrånvaron ökat markant (sju 
procentenheter). Där upplever vi som rektorer att vi har bra hjälp från företagshälsovården i att 
göra vårt yttersta för att få medarbetare i en bra rehabiliteringsprocess. 
 
Arbetsmiljöåtgärderna för att minska ljudnivån i Tallbackaskolan är inte slutförda ännu på grund 
av försenad leverans. Vi har fortsatt med arbetsmiljöåtgärder kopplat till utrymningsvägar. I 
slutet av vårterminen gjordes en översyn och ommöblering av korridoren i Storskogen, ett 
mycket fint jobb så nu kan vi både nyttja korridoren för grupparbeten vid behov, förvara material 
och det uppfyller kraven på utrymningsvägar. För mig som rektor är det en frustration att flera ur 
personalen signalerar ohälsa på grund av arbetsmiljön. Arbetet med att undersöka den fysiska 
arbetsmiljön fortsätter tillsammans med företagshälsovården och representanter från 
fastighetsavdelningen. 
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Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola. Under det senaste läsåret har elevantalet på 
Ringelskolan vuxit till idag 415 stycken, den stora elevgruppen är våra sexåringar i 
förskoleklassen. 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 under 2013 haft två elever. De 
bedriver sin verksamhet utifrån en egen läroplan. I och med att vi har fler elever som åker 
skolskjuts har den verksamhet där vi erbjuder skolskjutsbarnen plats i väntan på första 
buss/transport hem ökat.  
 
6-års verksamhet och grundskola 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Särsk. Summa 
Ht 2013 70 53 58 62 65 53 51 3 415 
Ht 2012 52 52 55 65 51 53 64 2 394 
 
 
Fritidsverksamhet 

 

 
Händelser av betydelse 
Under hela höstterminen är det en fritidsavdelning som saknat egna lokaler. Personalen har gjort 
sitt yttersta för att lösa det, på ett mycket lösningsfokuserat och professionellt sätt. Arbetet med 
att se över den kommande fritidsorganisationen fortsätter under vårterminen. Samnyttjandet av 
lokaler med kulturskolan har pågått under höstterminen, en kortsiktig lösning där alla är 
införstådda att det är de förutsättningarna som vi arbetar med. Det vi aktivt arbetat med under 
hösten precis som det senaste läsåret är rekrytering. Precis före jullovet lyckades vi rekrytera en 
lärare till vår organisation. Behovet för framtiden kvarstår. 
 
Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal 
omräknade 
heltider*) 

2013-12-31 4,76 36,81 65,28 
2012-12-31 4,21 29,66 60,98 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 

 
Kompetenshöjande insatser 
Specialpedagogerna har under uppstarten av läsåret haft en halv dag utbildning i åtgärdsprogram, 
metodik, struktur i klassrummet, att bemöta elever med särskilda behov och tekniskt stöd. 
Arbetet med Fronter, med inriktning närvaro, har fortsatt. En viktig fråga för vår skola då det inte 
varit digitaliserat tidigare. Lärarna på mellanstadiet har deltagit i skolverkets satsning kallad 
matematiklyftet, en mycket tidskrävande utbildning som lärarna upplever som en givande 
process. Vår målsättning är att det ska ge resultat när vi tittar på elevernas matematiska 
kunskaper framöver. 

 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa 
Ht 2013 48 33 39 65 185 
Ht 2012 39 43 43 49 174 
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Antal anställda – omräknade heltider 
Personalstyrkan på Ringelskolan är högre än tidigare år. Det är i huvudsak kopplat till att antalet 
elever i behov av stöd har ökat samt ökat elevantal. Nuvarande årskurs fem delades i tre klasser 
jämfört med två från föregående år, där vi sett att de ambitioner vi haft om att lägga en bra grund 
för tiden på högstadiet har fallit väl ut. 
 
Antal lärare/100 elever 
Lärartätheten under läsåret 13/14 är 7,5 lärare per 100 elever, i nivå med föregående år då värdet 
låg på 7,4 lärare per 100 elever.  
Antal inskrivna barn per årsarbetande fritidspedagog var 23,5, en högre siffra än föregående år 
men samtidigt är det mer personal på avdelningarna då det är många elevassistenter som är med 
även på fritidstid. 
Antal förskollärare per 100 elever är 5,4 stycken.   
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vid screening vt -13 av eleverna i åk 3 var det 89 % som uppnått LUS-nivå 13. Det politiska 
målet är satt till minst 95 %. För de elever som inte nått målet för LUS-nivå är det extra insatser 
kopplat till dem såsom, mer tid med resurslärare, specialpedagogiskt stöd, särskilt stöd, olika 
typer av tekniska hjälpmedel för att nämna några sätt som vi arbetar på för att eleverna ska ges 
möjlighet att nå detta mål. För eleverna i åk 6 skedde ingen LUS-nivå screening för alla elever 
utan bara kopplat till några. Något som vi måste se över. Screeningplanen håller på att revideras 
med målet att det ska vara klart vårterminen 2014. 
 
Framtiden 
Det finns tre akuta frågor att lösa: 
Lokaler till Kullens fritids, målet är att det ska vara klart till start höstterminen 2014 och att 
personalen tillsammans med föräldrarådet ska vara delaktiga i processen. 
Lärarbrist, svårt (känns nästan omöjligt) att få tag på utbildade lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger. Det har även visat sig att löneläget bland den lärarpersonal som vi lyckas anställa 
ligger på helt andra nivåer än vad vi tidigare är vana vid. 
Korttidsvikarier, vi har svårt vissa perioder att få tag på personer som kan gå in som 
korttidsvikarier i vår verksamhet. 
 
Ekonomi 
I budgeten för 2014 har vi ökat antalet fritidspedagoger med en person för att det ska passa den 
planerade fritidsorganisationen med fyra avdelningar.  
 
Utveckling 
Vi kommer att arbeta med de uppdaterade riktlinjerna från skolverket gällande utvecklingssamtal 
och skriftlig individuella utvecklingsplaner. En förändring med mål att minska lärarnas 
administrativa arbetsbörda. Utifrån kommunens 1-1 satsning arbetar vi för att utveckla arbetet 
med metoden ”Att skriva sig till läsning” ASL. Vi är även i startgroparna för att organisera det 
systematiska kvalitetsarbetet (SKA) på Ringelskolan.  
 
Ökat behov av pedagogiska insatser 
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.  
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Lokaler 
Fortsatt arbete med fritidsorganisationen att anpassa inom våra egna lokalytor.  Arbetet med 
inomhusklimatet på Tallbackaskolan är en pågående process och vi tar fortfarande hjälp av 
företagshälsovården i den här frågan. Det kommer att bli trångt i klassrummen när de blivande 
eleverna i årkurs ett ska börja på Tallbacka.  
 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 4 700 4 862 -162 4 674 4  
Verksamhet 212 243 -31 195 25
Interhyra 1 673 1 673 0 1 673 0
  
Summa kostnader 6 585 6 778 -193 6 542 4
  
Intäkter -250 -288 38 -289 0

  
Netto 6 335 6 490 -155 6 253 4
      
Periodresultat  -155 64  
 
Ekonomi 
Parkskolan redovisar ett minusresultat på 155 tkr. Det är ett underskott både på personalbudgeten 
och på verksamhetsbudgeten. Under höstterminen har vi haft en utökning av barn med särskilda 
behov och därav en utökad bemanning. De planer vi hade på att minska ned på personalen blev 
inte i samma omfattning som tänkt.  
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Ht 2013 2 6 3 7 3 4 7 32 
Ht 2012 5 4 7 4 5 7 4 36 
 
 
 Förskola Fritids Summa
2013 25 9 34  
2012 19 11 30 
 
I slutet av året hade vi 34 inskrivna barn på ängens förskola. I förskoleklass har det varit två barn 
under höstterminen 2013 och vi arbetar för att personal i förskoleklass samverkar med årskurs 1 
och fritids. På grund av den stora barngruppen utökade vi personalen med en halvtid under 
vårterminen vilket vi även fortsatte med under hösten. Det har märkts av att det varit många barn 
inskrivna i förskolan under detta år och att det dessutom är många barn som är heltidsbarn. 
Vistelsetiderna för barnen där några kommer tidigt på morgonen och andra är ganska sent på 
efterdagen/kvällen gör att det är svårt att lägga schema för personalen för att täcka kopplat till 
det behov som finns.  
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Händelser av betydelse 
Under höstterminen fick skolan en ny rektor. Den tidigare samordnaren finns kvar och har en 
viktigt sammanhållande roll för hela skolan. Tre av vår pedagogiska personal har under våren 
kompletterat sin behörighet i olika ämnen och vi kommer av denna orsak att höja vår kompetens 
på skolan och då främst i ämnet matematik. En av lärarna som arbetar i åk 4-6 har deltagit i 
matematiklyftet och en gång per vecka haft träffar tillsammans med mellanstadielärarna på 
Ringelskolan. 
 
Personal 
Vid årsslutet hade vi på skolan knappt 4 heltidstjänster som utgjordes av lärare, på förskolan var 
bemanningen 3,8 heltider, förskoleklass/fritidshem 1,0 samt en 1,0 elevassistent, resurspersonal 
på sammantaget 2,3 tjänst, specialpedagog på 20 %, vaktmästare 10 %, samordnare 20 % och 
rektor 12 %. Bemanningen är i dag i stort sett den samma med undantag av en utökning av 0,5 på 
förskolan och sedan tidigare en omfördelning från rektor till samordnare. 
 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2013 8,5 
2012 10,5 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
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.  
 
 
Framtiden 
Parkskolan har ett gott elevunderlag och likaså har förskolan gott om barn om än det kan variera 
något från år till år. Personalen är välutbildad och ambitionsnivån hög. Personalen har goda idéer 
om hur vi ska samverka mellan olika områden på vår skola för att vi ska hålla nere 
personalkostnaderna och ändå ha en bra kompetens. Inom förskolan ser vi ett barnantal som 
verkar bli ungefär i samma omfattning som nuvarande. Som prognosen ser ut just nu är det fem 
elever som börjar förskoleklassen höstterminen 2014. Elevantalet i årskurs 1-6  inför kommande 
läsår blir något minskat jämfört med i år. Dels är det några barnfamiljer som flyttar från orten 
och sedan är det fler elever som går ut årskurs sex för att börja på Fridhem än vad som börjar i 
årskurs ett. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan/Tallkottens förskola Moskosel 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal  2 300 1 831 469 2 050 -11  
Verksamhet 134 136 -2 199 -32
Interhyra 1 374 790 584 1 374   -43
  
Summa kostnader 3 808 2 757 1 051 3 623 -24
  
Intäkter 0 0 0 0 0

  
Netto 3 808 2 757 1 051 3 623 -24
      
Periodresultat  1 051 201  
 
Ekonomi 
Verksamhetens ekonomi påverkas av de stora förändringar som skett i och med 
Klockarbackeskolans nedläggning. Idag bedrivs förskola samt förskoleklass/fritids i Moskosel. 
Verksamheten lämnade i december skolans lokaler för en för förskola anpassad lokal i 
intilliggande villa. 
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 6 års     Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Ht 2013 2 0 0 0 0 0 0 2 
Ht 2012 0 2 6 0 6 2 3 16 
 
Fritidsverksamhet och förskola  
 Förskola Fritids Summa
2013 8 1 9 
2012 7 3 10 
 
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 hade behörig personal i skolan.  
Viktigaste händelsen detta år är beslutet om nedläggning av grundskoleverksamheten i 
Moskosel, ett smärtsamt beslut för alla inblandade. Förskolan har lämnat skollokalerna och 
flyttat in i en intilliggande villa. Höstens fokus har legat på att med barnens bästa i tankarna göra 
flytten så bra som möjligt. Den nya förskolan känns ändamålsenlig och personalen har lagt ner 
ett storartat arbete på dels att den löpande verksamheten har fungerat bra samt att planera och 
utforma de nya lokalerna utifrån barnens behov. 
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Personal 
Grundskolans personal lämnade skolan i samband med läsårets avslutande i juni 2013. På 
förskolan arbetar idag en ordinarie barnskötare på 0,75 och 2,0 förskollärare av vilken den ena 
arbetar delvis med förskoleklass. Dessutom finns 0,4 medhjälpare i barngruppen som dessutom 
har en kombinerad tjänst som lokalvårdare och måltidsbiträde.  
 
 Antal omräknade 

heltider*) 
2013 4,25 
2012 6 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Samtliga barn har kunnat beredas 
plats i rimlig tid. 
30/4 var nyckeltalet på förskolan 3,5 barn/pedagogisk personal. 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 
Nedläggningen av Klockarbackeskolan var naturligtvis smärtsam både för innevånarna i 
Moskosel och för skolans personal. Vår målsättning var att göra övergången till Ringelskolan så 
smidig som möjligt för våra elever och att kunna bedriva den fortsatta verksamheten med 
förskola, förskoleklass och fritids på ett bra sätt. Vi ser med tillförsikt fram mot 2014 som ett år 
då förskolan kommit på plats i sina nya ändamålsenliga lokaler och där vi arbetar med vårt 
uppdrag med förskola, förskoleklass och fritids i enlighet med de krav som ställs i 
skollag/läroplan.  
 
 
Marja Lundmark  Kristina Johansson 
Rektor  Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren

Personal 2 550 3 130 -580 2 381 31  
Verksamhet 1 014 949 65 994 1
Interhyra  
  
Summa kostnader 3 564 4 079 -515 3 325 23
  
Intäkter -550 -837 287 -571 47

  
  
Netto 3 014 3 242 -228 2 754 18
   
Periodresultat  -228 330  
 
Verksamheten 
Elevhälsans mål är att kontinuerligt arbeta främjande. För att få en bättre genomslagskraft på 
detta område, har elevhälsopersonalen tillsammans med rektorerna planerat hur vi aktivt ska 
arbeta med resultaten från Hälsosamtal och Öppna jämförelser, som visar på att pojkar ökat i 
vikt, att flickor ofta upplever sig stressade och har huvudvärk mm.  
 
De främjande och förebyggande åtgärder som elevhälsan arbetat med är: 

 Vaccinationer 
 Hälsosamtal i förskoleklass, åk 4 och 7 och år 1 på gymnasiet.  
 Värderingsövningar, samarbetsövningar och samtal i åk 4, 6 och 7 
 Handledning/utbildning av personal i svåra samtal och självkännedom, pedagogisk 

utredning och bedömning samt att skriva åtgärdsprogram  
 Arbete med gruppdynamik i klass på högstadiet 
 I Hälso- och trygghetsrådets regi har information om droger getts tills elever på 

gymnasiet. 
 Information om sexuell hälsa och tobak har skett med elever på mellanstadiet och på 

gymnasiet 
 En av kuratorerna har arbetat 1 dag/vecka som ANDT- samordnare i kommunen 
 Möten med landstinget har skett för att försöka få till stånd ett bättre samarbete  

 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete har pågått/pågår i elevhälsoteamet, för att säkerhetsställa en fysisk- 
och psykosocialt bra arbetsmiljö. 
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Händelser av betydelse 
Den IT- pedagog som arbetat i elevhälsan, tillsammans med en av kommunens IT- tekniker har 
under året upparbetat en IKT- plan, som fastställts av Barn- och ungdomsnämnden. Medel för 
pedagogens anställning har finansierats med SIS- medel under detta år. I och med antagandet av 
planen, kommer en IKT- pedagog att anställas i början av 2014. 
 
Via medel som erhölls från Skolverket till förstärkt elevhälsa, så kunde en psykolog (75 %) och 
två specialpedagoger (100 %) anställas. Detta har varit positivt för verksamheten. 
 
Kurator och skolsköterska som arbetar på Sandbackaskolan upplever det som mycket positivt att 
deras arbetsrum numera finns i hus C på skolan, där de är mer tillgängliga för eleverna.  
 
Arbetet med att få till stånd ett samarbete med landstinget när det gäller Ungdomsmottagningen 
slutade med att landstinget inte såg något behov av detta. 
 
Elevhälsochef deltar från och med 2013 i ett nätverk för Norrbottens elevhälsochefer, som träffas 
två gånger/år. Där diskuteras viktiga frågor rörande främjande arbete i elevhälsan, samverkan 
med ex. landstinget och hur vi bättre skulle kunna samnyttja de tjänster som köps in vid de olika 
elevhälsorna runt om i länet.  
 
Skolsköterskor har deltagit i konferensen Skolsköterskedagar och kuratorerna har deltagit i 
konferensen kallad Kuratorsdagarna. Viktig fortbildning för dessa yrkesgrupper! 
 
Ekonomi 
Översyn av inköp av sjukvårdsmaterial/läkemedel har skett, vilket gjort att kostnad för detta 
minimerats. Kostnaden för hyrbilar har ökat under hösten, då det funnits ett större behov av 
elevhälsans insatser utanför centralorten. När 2013 års budget lades var inte statsbidraget för 
Förstärkt elevhälsa beviljat. Ingen ombudgetering har skett under året och därav är både 
personalkostnaderna och intäkterna högre än budgeterat. 
 
Personal 
Inom elevhälsan har det under året funnits fem tillsvidareanställda (100 %) samt tre 
projektanställda på 100 % samt en på 75 %. En arbetsskadeanmälan är gjord.  
 
Framtid 
Nytt från första januari 2013 är ett Nationellt vaccinationsschema och ett smittskyddsregister 
samt Lag 2008: 344 (elever med utländsk härkomst ska ges ett fullgott vaccinationsskydd enligt 
svenska normer). Kontinuerlig fortbildning för skolsköterskorna i denna fråga behövs, vilket 
innebär ökad verksamhetskostnad. Överläggning med landstinget ska hållas för att upprätta 
lokala riktlinjer när det gäller vaccinationer.  
 
Anställningsvillkoren för elevhälsopersonalen har förändrats, vilket innebär ökad kostnad från 
hösten 2014. 
 
Det är av yttersta vikt att elevhälsopersonalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning, då 
flera lagar samverkar inom elevhälsan. Kostnad för hyrbilar kommer därför att vara fortsatt hög, 
då elevhälsans ansvar även innebär besök ute i byaskolorna. 
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Mål och nyckeltal 
De nyckeltal som elevhälsan mäter, uppfylldes till fullo förutom på en punkt- elever i åk 8 anser 
inte att de blir tillräckligt lyssnade på/att deras åsikter inte tas tillräckligt tillvara i 
undervisningen. Detta är framfört till berörd rektor. Förändring av nyckeltal kan komma att ske 
under våren 2014.  
 
 
Lise- Lotte Johansson 
Elevhälsochef 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren

Personal 17 744 17 957 -213 17 205 4  
Verksamhet 811 794 17 737 8
Interhyra 1 515 1 515 0 1 515 0
  
Summa kostnader 20 070 20 266 -196 19 457 4
  
Intäkter -250 -368 118 -294 25

  
Netto 19 820 19 898 -78 19 163 4
      
Periodresultat  -78 -1 367  
 
Ekonomi  
Verksamheten har gått med ett lägre underskott än väntat. Vi har omorganiserat på Nyborgs 
förskola p g a personalminskning vilket medfört att vi minskat antalet platser med ca 10.  
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. Vi ska också tillgodose alla barns rätt till stöd för sina 
individuella behov. 
 
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. 
 
 2013-12-31 2012-12-31
Harens förskola 47 46 
Nyborgs förskola 108 115 
Summa: 155 161 
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Händelser av betydelse 
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. 
Den sommaröppna verksamheten förlades för första gången till Nyborgs förskola där även 
sommarfritids vistades. Det har fungerat utmärkt, vi kommer att förlägga den sommaröppna 
verksamheten där fortsättningsvis eftersom det ger en stor flexibilitet med de lokaler vi har på 
Nyborg, kvalitén blev genomgående hög för de familjer som hade behov av sommaröppet bl a 
därför att både förskola och fritids fanns på samma ställe. Matleveransen fungerade också bra 
med maten tillagad på Ringelsta. 
Under hösten utformades en ny organisation för förskolan som vi under 2014 ska arbeta med. 
Den innebär att förskolorna i tätorten samt Moskosel samlas under en förskolechef samt att en 
samordnare för praktiska arbetsuppgifter som t.ex. vikarieanskaffning utses i varje hus. En 
utvärdering av organisationen ska ske i slutet av vårterminen 2014 samt senhösten 2014. Nya 
rutiner för barnens övergång till förskoleklass utarbetades tillsammans med rektor för 
förskoleklass i november och ska gälla från januari 2014.      
 
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.  
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2013-12-31 5,73 56,39 44,25 
2012-12-31 5,57 24,34 44,5 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Samtliga barn har kunnat beredas 
plats i rimlig tid.  
30/4 2013 var nyckeltalet inom område 2, 6,7 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. 
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. Den 
nya organisationen med en förskolechef samt samordnare på förskolorna ska utvärderas.  
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Verksamheten blir sårbar bl. a därför att vi inte vet resursbehovet på de barn vi skriver in under 
hösten. Födelsetalet är stabilt, 62 barn är födda under 2013 är något fler än föregående år. Vi vet 
att under vårterminen 2014 ökar plats och personalbehov. 
Vi förväntar oss också en utökad rätt till allmän förskola 30 tim/vecka. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef  område 2 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren

Personal 10 258 10 346 -88 9 602 8  
Verksamhet 463 489 -26 545 -10
Interhyra 844 844 0 844 0
  
Summa kostnader 11 565 11 679 -114 10 991   6
  
Intäkter -280 -280 0 -284 -1

  
Netto 11 285 11 399 -114 10 707 6
      
Periodresultat  -114 -433  
 
Ekonomi 
Verksamheten har gått med ett lägre underskott än väntat. 
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. Arvidsjaur är också en förvaltningskommun som ställer krav på 
modersmålsstöd för minoritetsspråk. Vi ska också tillgodose alla barns rätt till stöd för sina 
individuella behov. 
Två terrassmarkiser har monterats på Stortorgets förskola under sommaren. Denna 
arbetsmiljöåtgärd har vidtagits för att ge skydd för de barn som sover ute i barnvagnar, för snö, 
regn och rusk. Altaner saknas på Stortorgets förskola. 
 
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 kontinuerligt under hela året i förskolan. 
 
 2013 2012 
Skogsbackens förskola 43 42 
Stortorgets förskola 39 45 
Summa: 82 87 
Antal barn per den 31/12 respektive år 
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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 erhållit legitimation från 
Skolverket.  
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. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2013 3,65 23,06 23,75 
2012 6,25 33,95 22,5 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
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 barnens språkförståelse och 
kommunikation. 
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. 
Under hösten utformades en ny organisation som vi under 2014 ska arbeta med. Den innebär att 
förskolorna i tätorten samt Moskosel samlas under en förskolechef samt att en samordnare för 
praktiska arbetsuppgifter som t.ex. vikarieanskaffning utses i varje hus. En utvärdering av 
organisationen ska ske i slutet av vårterminen 2014 samt senhösten 2014. Nya rutiner för barnens 
övergång till förskoleklass utarbetades tillsammans med rektor för förskoleklass i november och 
ska börja gälla från januari 2014. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Alla barn har kunnat beredas plats i 
rimlig tid. Den 30/4 2013 var nyckeltalet 4,2 inom område 1. 
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. 
 
Framtid 
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. Antal födda barn och eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen 
börjar förskolan. Därför är verksamheten i förskolan svår att planera. Under 2013 föddes 62 
barn, födelsetalet är stabilt faktiskt något stigande. Vi vet att under vårterminen ökar plats och 
personalbehov. Vi förväntar oss också en utökad rätt till allmän förskola 30 tim./vecka. 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef område 1 
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23 Skolbibliotek 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 
(tkr)

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren

Personal 0 0 0  
Verksamhet 80 66 14 84 -21
Interhyra 0 0 0 0
  
Summa kostnader 80 66 14 84 -21
  
Intäkter 0 -2 2 0 
  
Netto 80 64 16 84 -24
      
Periodresultat  16 -4  
 
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. Vid hösterminens start fick även förskolepersonal och lärare ta del av 
nyutkomna barn-och ungdomsböcker inom skilda genrer. Inför åk 8:s läsning av 
ungdomsklassiker inbjöds klasserna till biblioteket för ett ”bokprat”. För att inspirera åk 5 i deras 
deckarskrivande inbjöds skolbibliotekarien att komma och prata om barn- och ungdomsdeckare.  

Barn- och skolbibliotekarien har medverkat i lågstadiets elevens val ”Bokslukarna” under 
vårterminen. På grund av omorganisation av elevens val har vi fått avbryta det samarbetet under 
höstterminen. 
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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.  
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. Alla elever på grundskolan erbjöds att delta i ”Sommarboken” under sommarlovet, en 
läslustaktivitet där man läser fem böcker under sommaren, betygsätter dessa och har chans att 
vinna böcker. Åk 1-6 med mentorer på Ringel och Åk 7 på Fridhem informerades vid 
höstterminens start hur skolbiblioteket fungerar. I september fick åk 4 på Ringelskolan besök av 
författaren Dan Höjer. Före besöket berättade bibliotekarien om hans böcker samt lånade ut 
boklådor till klasserna att läsa. 
De årliga Barnboksveckorna gick av stapeln i november då förskolorna och klass 1-6 besökte 
biblioteket för att delta i olika aktiviteter och tävlingar. Årets tema var ”Mysterier”. 
Barn-och skolbibliotekarien deltar i möten med specialpedagogerna för att hålla sig informerad 
om läsprojekt och hitta samverkansformer. 
 
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 
Sedan Fridhem återinfört lästid på schemat ht 2013 har utlåningen åter stigit och återgått till 
”normala” siffror efter en riktig nedgång ht 2012. Ringelskolans lån visar en liten ökning under 
2013. Som jämförelse lånar eleverna på Ringelskolans låg- och mellanstadium 19,5 böcker per 
elev/år. Samma siffra för Fridhems elever är 4,6 lån/år. Utöver det som kan redovisas i 
utlåningsstatistik läses många böcker av flera elever via de boklådor som lånas ut till klasserna.  
 
Framtiden 
Ett fortsatt gott samarbete med förskolans personal och lärarna är mycket viktigt för att nå alla 
barn och ungdomar då fritidsläsning och biblioteksbesök har minskat kraftigt.  
Om sökta pengar beviljas för Skapande skola kommer skolbibliotekarien att samarbeta med 
lågstadiet kring ett läs- och skrivprojekt med författarbesök under 2014/2015. 
Vi hoppas att Norrbottensbibliotekens satsning på Barnpoesiåret 2014 ska ge ringar på vattnet 
även in i skolans värld med elever och lärare som vill läsa och skriva poesi. 
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn och -skolbibliotekarie 
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81 Sandbackaskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget
(Tkr) 

Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren

Personal 27 464 25 946 1 518 30 154 -14  
Verksamhet 13 497 15 772 -2 275 31 562 -50
Interkommunala avgifter 8 435 9 591 -1 156 9 641 -1
Interhyra 6 398 6 398 0 6 398 0
   
Summa kostnader 55 794 57 707 -1 913 77 755 -26
   
Interkommunala 
ersättningar 

-15 320 -14 911 -409 -25 450 -41

Övriga intäkter -2 325 -5 265 2 940 -6 510 -19

Summa intäkter -17 645 -20 176 2 531 -31 960 -37
   
Netto 38 149 37 531 618 45 795 -18
      
Periodresultat  618  -7 590  
 

Ekonomi 
Arbetet med att på sikt försöka åstadkomma en budget i balans är nu genomförd och den 
verksamhet som påbörjades under hösten är omorganiserad för att bättre passa in i de 
budgetförutsättningar som skolan har att arbeta inom. 
 
De åtgärder som genomförts har gett resultat. Sandbackaskolan uppvisar ett plus mot budget för 
kalenderåret 2013 på 618 tkr. Ett resultat som nog ingen trodde skulle vara möjligt när budgeten 
och förutsättningarna för Sandbackaskolans verksamhet fastslogs i början av 2013. 
 
De åtgärder som bidragit till detta positiva resultat är:  
 

- Nollintag på program som hade för få sökande för att kunna motivera att intaget bär sina 
egna kostnader enligt nämndbeslut. 

- Naturliga avgångar har, så långt det varit möjligt utan att villkora kvalitén i 
undervisningen, inte ersatts med nya befattningshavare. 

- Organisationsförändringar kring hur stödet till elever skall bedrivas har genomförts. 
- Uppsagda externa kontrakt i syfte att minska skolans lokalkostnader samtidigt som 

omflyttningar inom ramen för redan befintliga lokaler har genomförts. 
- En omorganisation av innehållet i lärarpersonalens tjänster har förhandlats fram med 

berörda fackförbund. 
- Ett återinförande av institutionernas budget i syfte att återskapa en god ekonomisk 

hushållning på institutionsnivå. 
- Skolledningen har dragits ned från 2,0 tjänst till 1,5 tjänst. 
- Expeditionen har minskat sitt tjänsteunderlag från 3,0 till 2,6. 
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Verksamheter som under kalenderåret 2014 kritiskt ska ses över är: 
 

- Organisationen av Språkintroduktionsprogrammet. Nuvarande utbildningsupplägg är inte 
anpassad efter de kunskapsbehov som dessa nyanlända ungdomar har. Att bedriva 
programmet som en två-års-utbildning är för kort tid för att kunna tillägna sig en 
likvärdig kunskapsbas som en elev som gått nio år i svensk grundskola. Utbildning på 
programmet bör istället omorganiseras och vara treårig. 

- Fortfarande finns det program och inriktningar som inte bär sina egna kostnader. Dessa 
verksamheter kommer att stå under speciell stark tillsyn under läsåret, om inte de 
ekonomiska- och organisatoriska  förutsättningarna förändras, så kommer en 
omorganisering av programutbudet att förordas. 

- En översyn av skolans befintliga maskinpark kommer att inledas. Fordon som inte kan 
sägas bära sin egen kostnad kommer att avyttras alternativt hyras ut under de perioder de 
inte används. 

- Uthyrning av lokaler som inte fullt ut används till undervisning kommer att föreslås. 
 
Flygskolan 
 

Tkr 2013 2012 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 860 659 201 759 -13  
Verksamhet 8 481 8 255 226 23 825 -65
Interhyra 379 379 0 379 0
  
Summa kostnader 9 720 9 293 427 24 963 -63
  
Intäkter -5 220 -5 265 45 -16 968 -69

Övriga intäkter -5 5 -3 67
Summa intäkter -5 220 -5 270 50 -16 971 -69
  
Netto 4 500 4 023 477 7 992 -50
      
Periodresultat  477 -1 952  
 

Samtliga elever var uppflugna i tid före flygskolans formella nedläggelse den 30/6 -2013. 
Arbetet med att flytta över befintliga inventarier från lokalerna på Flygplatsen till 
Sandbackaskolan är nu helt genomförd och Sandbackas verksamhet ute på Flygplatsen är 
avslutad. Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att en epok gått i graven. 
 
Konstateras kan även att avvecklingen av Flygskolan blev billigare än budgeterat. 
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Verksamheten 
 
Elever inskrivna vid Sandbackaskolan 2013-12-31 
 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa
Fordonsprogrammet (FT) 25 ----- -----  25 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik  2 2  4 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik  27 18  45 
Fordonsprogrammet (FTR) 4 2 6  12 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 8 0 5  13 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)   1  1 
Estetiska programmet bild och form (ES)   3  3 
Vård- och omsorgsprogrammet 11 9 6  26 
Ekonomiprogrammet (EK) 16 11   27 
Samhällsprogrammet (SA) 0 0 9  9 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 0 11 15 1 27 
Teknikprogrammet (TE)   6  6 
Introduktionsprogram, övriga  1   1 
Introduktionsprogram, språkintroduktion 13 5 9 2 29 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan   2 2 4 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 2  2 
Summa elever inom gymnasieskolan: 77 68 84 5 234 

 

Svenska för invandrare (SFI) 36 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 13 
Vuxenutbildning per distans 23 
Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 9 
Restaurang och Livsmedel 7 
Hotell och service, lärlingsutbildning 9 
Summa elever inom vuxenutbildning: 97 
Totala antalet elever vid 
Sandbackaskolan 131231: 331 

 
 
Händelser av betydelse 
 

- Sandbackaskolan gjorde till läsåret 13/14 nollintag på Resturang- och Livsmedels-
programmet, det Naturvetenskapliga programmet och det Samhällsvetenskapliga 
programmet på grund av för få sökande. Detta får till följd att ett minskat tjänsteunderlag 
är en realitet till läsåret 14/15. Dock pekar tendensen på ett ökat intresse för skolans 
teoriprogram, vilket kan leda till att intag kan komma att göras på så väl det 
naturvetenskapliga programmet som det ekonomiska- och samhällsvetenskapliga 
programmet till hösten 2014. 

- Glädjande är att då UF-mässan hölls i Arvidsjaur i mars 2013 vann Sandbackaskolan två 
priser kopplade till den UF-verksamhet som bedrivs; ett pris till länets bästa UF-lärare 
(Katarina Öhman) och ett pris till ett av skolans UF-företag för bästa monter. Bägge 
pristagarna fick sedan representera länet vid riksmässan i Stockholm senare under våren.  
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Sandbackaskolan har beviljats statsbidrag att bedriva tre utbildningar inom ramen för 
Vuxenutbildning; Bussförarutbildning, Kockutbildning och Vård- och 
Omsorgsutbildning.  

- Trafikskolan har nu övergått i annan regi (det kommunala bolaget ATT – Arvidsjaur Test 
and Training). Ansvaret för Trafikskolans verksamhet vilar nu på en annan huvudman. 
Arbetet med att reglera Sandbackaskolans förehavanden med trafikskolan pågår. De 
kostnader som Sandbackaskolan har till Trafikskolan består i dagsläget av det stipendium 
som utbetalas till våra elever.  

 
 

Personal 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2013-12-31 2,73 45,43 51,85 
2012-12-31 2,30 48,24 64,05 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom arbetsenheten. 
 
 

Framtiden 
Som generell slutsats kan sägas att skolans ekonomiska läge nu är mycket positivt. Tack vare en 
sund ekonomisk hushållning har skolan lyckats nå ett resultat som uppvisar ett överskott mot 
budget på 618 tkr. Ett resultat som nog ingen trodde var möjligt när räkenskapsåret 2013 
inleddes.  
 
Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla fullt ut från och med 1 juli 2015. Regeringen har nu 
beslutat om ett antal övergångsregler som förhoppningsvis kommer att underlätta situationen 
under kommande läsår, men svårigheten att få behöriga lärare i alla ämnen kvarstår som till 
exempel filosofi och psykologi, ämnen med få kurser per läsår. Vi måste fortsätta inventera vilka 
kompetenser som behövs framöver för att säkerställa behovet av legitimerade lärare inom alla 
ämnen. 
 
Sandbackaskolan förbereder sig inför den regelbundna tillsynen som Skolinspektionen kommer 
att göra under 2014. 
 
Sandbackaskolan är nu i full gång med att planera inför intaget hösten 2014. Den första 
sökbilden som ges efter valet från årskurs 9 brukar ge en bra indikation till hur 
organisationsplanen för läsåret 14/15 skall utformas. Dock måste man vara medveten om att 
förändringar från den första sökomgången är vanlig. En försiktig vaksamhet måste iakttas, så att 
inte förhastade åtgärder hinner sättas i verket innan den faktiska sökbilden är sammanställd. 
 
Med ett minskat elevunderlag till ungdomsgymnasiet bör Sandbackaskolan fortsätta att satsa på 
att anordna vuxenutbildningar, då statsbidrag för denna verksamhet fortfarande finns att söka. 
Dock måste en efterfrågan finnas för att utbildningar skall kunna startas. Här vore det önskvärt 
om ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Arvidsjaur och Sandbackaskolan kom till 
stånd. 
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Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
En komvux-utbildning inom Hotell och service är uppstartad. Utbildningen är ett samarbete 
mellan Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplog. Kanske är detta ett koncept som mindre 
inlandskommuner måste vidareutveckla för att säkerställa att framtida utbildning kan erbjudas i 
våra kommuner? 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsberättelse. 
 
 
Eivor Kebert 
Rektor Sandbackaskolan 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-04 11 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 - Barn- 
och utbildningsnämnden  
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Revisorer 
 
 

Bou § 7 Dnr 00019/2014 042
 
Ekonom/controller Ulrika Hallnor föredrar den ekonomiska uppföljningen 
för januari – februari 2014.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-05 § 7 1 (2) 
 

Grundskola och förskola Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat RedovisatRedovisat Redovisat

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014

Personal 7 633,4 7 446,4 15 079,8

Verksamhet 255,4 607,7 863,1

Interhyra 899,0 899,0 1 798,0

Summa kostnader 8 787,8 8 953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 740,9

Intäkter ‐552,8 ‐278,8 ‐831,6

Summa intäkter ‐552,8 ‐278,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐831,6

Netto 8 235,0 8 674,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 909,3

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2014

Jämförelse mot budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget i  12‐delar 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 7 784,4 93 413,0

Resultat jfr budget 12 delar/månad ‐450,6 ‐889,9 ‐1 340,5

Periodiserad budget (2013 års förbrukning) 7 963,0 8 567,4 8 202,0 8 598,9 8 862,3 6 304,1 2 180,1 6 960,7 7 608,6 9 338,8 8 646,8 10 180,2 93 413,0

Resultat jfr budget periodiserad/månad ‐272,0 ‐106,9 ‐378,9  
 



 2 (2) 
 
 

Redovisat Redovisat Redovisat Redovisa RedovisatRedovisa Redovisat Redovisa Redovisat RedovisaRedovisa Redovisat 2014

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MÅNADSUPPFÖLJNING SANDBACKA

Personal 2 346,5 2 313,9 4 660,4

Verksamhet 506,5 465,8 972,3

Interkommunala  avgi fter 157,3 137,6 294,9

Interhyra 533,2 533,2 1 066,4

Summa kostnader 3 543,5 3 450,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 994,0

Interkommunala  avgi fter ‐9,2 ‐1 235,1 ‐1 244,3

Intäkter ‐315,1 ‐161,9 ‐477,0

Summa intäkter ‐324,3 ‐1 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐1 721,3

Netto 3 219,2 2 053,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 272,7

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2014

Jämförelse mot budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget i  12‐delar 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 32 927,0

Resul tat jfr budget 12 delar/månad ‐475,3 690,4 215,1

Periodiserad budget (2013 års  förbrukn 4 060,0 ‐1 365,2 2 906,7 7 412,6 2 326,3 3 564,4 496,8 1 533,9 2 103,4 2 819,3 4 017,0 3 052,6 32 927,0

Resul tat jfr budget periodiserad/måna 840,8 ‐3 418,7 ‐2 577,9  
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 12 
 

 
 
Rutiner vid mottagande av 
elev från kommunen samt 
mottagande av elev från 
annan kommun till 
grundsärskola och 
gymnasiesärskola i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Rektorer 
Elevhälsan 

Bou § 8 Dnr 00058/2014 617 
 
Utifrån Skollagens bestämmelser – Skollagens allmänna råd har rutiner vid 
mottagande av elev från kommunen samt mottagande av elev från annan 
kommun till grundsärskola och gymnasiesärskola i Arvidsjaurs kommun 
framtagits. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rutiner vid mottagande av elev från kommunen samt mottagande av 

elev från annan kommun till grundsärskola och gymnasiesärskola i 
Arvidsjaurs kommun antas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-05 § 8. 1 (3) 
 

Rutiner vid mottagande av elev från kommunen i grundsärskola 
och gymnasiesärskola 
 
 
Förskolechef informerar vårdnadshavare och mottagande rektor om det bedöms att en elev 
kan komma att tillhöra grundsärskolans målgrupp vid skolstart. 
 
 
Lärare i förskoleklass, grundskola, sameskola, gymnasieskola eller elevhälsans personal ska 
anmäla till rektor, om elev trots särskilt stöd inte bedöms nå skolans kunskapskrav. 
Anmälan ska också göras om det finns tecken på att eleven kan tillhöra särskolans målgrupp. 
 
 

Ansvarig rektor och utredande specialpedagog ska ge information till elev och 
vårdnadshavare om vilka konsekvenser det kan innebära för barnet på lång och kort sikt att 
vara mottagen i särskolan. Tolk ska anlitas vid behov. 
 
 

Rektor ser till att en utredning (4 delar- se nedan) påbörjas så snart frågan om mottganade 
i särskolan har väckts. Elevens och vårdnadshavarnas synpunkter ska tas till vara fortlöpande 
under utredningens gång. Rektor ska också se till att det för elever med annan språklig 
bakgrund ägnas särskild uppmärksamhet åt faktorer som kan påverka förutsättningarna att 
göra korrekta bedömningar. 
 
 

PEDAGOGISK BEDÖMNING 
ska utföras av personal med adekvat specialpedagogisk kompetens och fastställa om eleven 
har förutsättningar att kunna nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav 
  
PSYKOLOGISK BEDÖMNING 
Ska utföras av legitimerad psykolog och fastställa om eleven har en utvecklingsstörning och i 
så fall i vilken grad. Samtycke från båda vårdnadshavarna krävs, innan utredning påbörjas. 
(Stödmaterial finns- se under N) 
 
MEDICINSK BEDÖMNING 
ska utföras av legitimerad läkare eller någon annan hälso- och sjukvårdspersonal med 
adekvat utbildning och fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens 
inlärningssvårigheter samt om dessa indikerar målgruppstillhörighet. Samtycke från båda 
vårdnadshavarna krävs, innan utredning påbörjas. 
 
SOCIAL BEDÖMNING 
ska utföras av kurator, eller någon annan med adekvat utbildning och fastställa om det finns 
sociala orsaker i eller utanför skolan som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter. 
 
 



 2 (3) 
 
Beslut om mottagande 
Vårdnadshavarnas medgivande/ansökan till att barnet tas emot i grundsärskolan ska vara 
skriftligt och vara inhämtat innan beslut om mottagande fattas. 
 
Mottagandeteamet går tillsammans igenom de fyra utredningarna och gör en samlad 
bedömning om eleven ska mottas i särskolan. 
Skolchef diarieför ärendet och lyfter det till beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
Utifrån utredningen ska mottagandeteamet ge rekommendationer till huvudmannen inför 
dennes beslut om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden i 
grundsärskolan. 
 
 
Huvudmannen för utbildningen bör:  
delegera beslutanderätten om mottagande i särskola till skolchef, som samråder med 
mottagandeteamet (ansvarig rektor, elevhälsans specialpedagog och skolchef). 
Skolchef protokollför mottagandeteamets beslut. Ansvarig rektor meddelar skriftligen 
vårdnadshavarna vilket beslut som är fattat. Finns önskemål från vårdnadshavare kan  
Elev erbjudas att gå i särskola på försök under högst sex månader. 
 
 

Verkställighet av beslut om mottagande: 
Eleven ska snarast tas emot i rätt skolform och elevens utbildning ska utgå från de 
bestämmelser som gäller för den skolformen. 
 
Rektorn för grundskolan eller sameskolan bör se till att det finns rutiner som säkerställer att 
en elev som är mottagen i grundsärskolan men är integrerad i grundskolan eller sameskolan 
får en utbildning som följer de bestämmelser som gäller för grundsärskolan 
 
 
All dokumentation rörande ärendet ska sekretessprövas och föras in i PMO. Ett exemplar av 
vardera utredning, samt ansökan och beslut om mottagande i särskola ska arkiveras i 
kassaskåp på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-02-10 
Gällande bestämmelser är hämtade ur Skollagen, Skolverkets allmänna råd- Mottagande i grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. 
 
 



 3 (3) 
 

Rutiner vid mottagande av elev från annan kommun till 
grundsärskola och gymnasiesärskola i Arvidsjaurs kommun 
 
Mottagande skola inhämtar nödvändiga handlingar (4 utredningar, ansökan och beslut 
om mottagande till särskola) från överlämnande skola.  OBS! Båda vårdnadshavares 
underskrift ska finnas! 
 

Om en elev har varit mottagen i särskolan i överlämnande kommun ska inget nytt 
mottagandebeslut fattas, under förutsättning att mottagandeteamet finner att alla handlingar 
är korrekta.  
 
 

Om en elev inte varit mottagen i särskolan i överlämnade kommun, ska mottagandeteamet 
meddela detta till hemkommunen, innan utredningar påbörjas. Finns handlingar upprättade 
ska mottagandeteamet tillsammans gå igenom dem och göra en bedömning hur ärendet ska 
beredas vidare. 
 
 

Skolchef informerar hemkommunen om det bedöms att en mottagen elev inte tillhör 
grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp. 
 
 

Utredning ska påbörjas skyndsamt när något tyder på att en mottagen elev inte tillhör 
grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp 
 
 

Skolchefen ansvarar för handläggning och beslut då det framkommer att en mottagen elev 
inte tillhör grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp. 
 
 
 
De utredningar som annan kommun genomfört, för ska läggas in i PMO samt arkiveras i 
kassaskåp på barn- och utbildningsförvaltningen. 
Pedagogisk utredning läggs in av specialpedagog, social utredning läggs in i kuratorsakt.  
Psykologisk och medicinsk utredning läggs in i den medicinska journalen av skolsköterska.  
 
 
 
 
 
 
 
2014-02-10 
Gällande bestämmelser är hämtade ur Skollagen, Skolverkets allmänna råd- Mottagande i grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. 
 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 13 
 

 
 
Arbetsmiljöuppföljning 
inom barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Berörda 

Bou § 9 Dnr 00059/2014 026
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2013 redovisas 
för nämnden. 
 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet för år 2013 har upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av det av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2013 

godkänns.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-05 § 9. 

 
 
Redovisning av arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2013 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet på alla enheter och då är arbetsmiljö en 
stående punkt på dagordningen. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Alla enheter arbetar utifrån det personalpolitiska handlingsprogrammet SAM. 
"Lilla nyckeln" samt samtalsnyckeln har vid behov genomförts av rektorer/förskolechefer 
samt "Stora nyckeln" tillsammans med A-hälsan. Detta arbete är mycket värdefullt då risk 
för ohälsa fångas upp tidigt. Samarbetet med A-hälsan fungerar oerhört bra och är en 
förutsättning för att det förebyggande arbetet ska kunna ge ett gott resultat. 
Personalen upplever periodvis en alltför hård arbetsbelastning och det finns 
en tendens till att personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik. 
Även svårigheter att rekrytera behörig personal påverkar den anställda personalen i form 
av större ansvar och krav på stöd och hjälp till obehöriga vikarier. 
 
Skyddskommitté 
Som skyddskommitté för förvaltningen fungerar barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp. Den har under året har sammanträtt inför varje nämndsmöte. 
Totalt deltar representanter från sju olika arbetstagarorganisationer. 
 
Arbetsskador 
Fem arbetsskador har inrapporterats till förvaltningen under 2013. 
 
Övrigt 
Chefer och skyddsombud från skolor, förskolor och elevhälsan har under året deltagit i en 
kommunövergripande arbetsmiljöutbildning anordnad av Personalenheten. Tre av fyra 
träffar genomfördes under 2013 och utbildningen avslutades i januari 2014. 
Arbetet med arbetsplatsanpassningar har pågått kontinuerligt under året tillsammans 
med A-hälsan. 
Handledning har genomförts till vissa personalgrupper. 
Skolchefen har representerat förvaltningen i kommunens huvudskyddskommitté 
(övergripande samverkansgrupp). 
Alla chefer har fått Brandskyddsinformation. Alla fyra verksamhetsvaktmästarna har gått 
en brandskyddsansvarig utbildning.  
Vissa personalgrupper har gått en kommunikationsutbildning via A-hälsan.  
Viss personal har gått hjärtstartsutbildning. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 14 
 
 

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

Bou § 10 Dnr 00076/2014 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén informerar att Fridhemsskolan har haft 14 tillbud, 6 
kränkningar och 1 händelse. Inga anmälningar från övriga skolor har 
inlämnats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 15 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2014 
 

Bou § 11 Dnr 00077/2014 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
Karriärstjänster 
Statsbidrag söks för 7 karriärtjänster för 2014. 
 
Lokal överenskommelse, LÖK 
Kort redogörelse för innehållet. 
 
Ferieskola 
Under sportlovet erbjuds ferieskola för de elever som inte är i fas med sina 
kurser. 
 
Skolskjuts till (obligatoriska) kvällsaktiviteter 
Är inte aktuellt i nuläget. 
 
Lagrådsremiss angående det kommunala informationsansvaret 
Nytt förslag har tagits fram, KAA (kommunalt aktivitetsansvar). Skolchefen 
förespråkar att detta flyttas till utvecklingsenheten eftersom detta inte enbart 
gäller utbildning utan olika typer av aktiviteter. 
 
Förskola/omsorg på obekväm arbetstid  
Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 19 beslutat att utreda om det finns 
förutsättningar att införa förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid under 
2014. 
Kommunchefen har fått i uppdrag att till ekonomiutskottet sammanträde den 
11 mars, 2014 utforma förslag till olika schemalösningar med 
kostnadsförslag natt, kväll och OB-tid.  
 
Föräldrakooperativ - Förskola/omsorg på obekväm arbetstid  
Det finns intresse för eventuell start av ett föräldrakooperativ. 
Ekonom/Controller Ulrika Hallnor har träffat gruppen och redogjort för 
kommunens krav. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 16 
 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 12 Dnr 00077/2014 600 
 
Skolverkets aktualitetskonferens i Umeå. 
Ordföranden redogör för konferensen. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 17 
 

 
 
Bordläggning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Anneli Andersson 
Leif Carlsson 
 

Bou § 13 Dnr 00060/2014 611 
 
Timplan för grundsärskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-09-21 § 66 timplan för 
grundsärskolan i Arvidsjaurs kommun. 
 
Revidering av timplanen tas upp till behandling. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslut 
 
1.  Ärendet bordläggs.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 18 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 14 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman 
1. Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas § 1-1 2014 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-05 19 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bou § 15 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Driftbudgetramar 2014 och Långtidsplan 2015-17 
- Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 163 
 
* Beslut om återkrav – statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013 
- Skolverket 
 
* Lokal lönebildning år 2014 
- AuD § 4 2014-01-20 
 
* Cirkulär 14:07 - Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta 

med barn 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 13:60 - Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 



 
 
ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-03-05 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Patrik Åman 1          

 5 Catrin Vikström           

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo 1          

 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Margot Edström 1          

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Ulf Isaksson           

 4 Erik Johanson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 9          
 
 
 
 
 
 
 


