
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 15 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan  08.00 – 17.15 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Anneli Jorsell (s) 
Lina Karlsson (s) 
Helen Danielsson (s 
Carl-Johan Olofsson (fp) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Samuel Wigenstam (v), tjg ersättare 
 
 
 
 
 

 
 
Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef 

Ulrika Hallnor, förvaltningsekonom 
Liselott Sandström, sekreterare 
 

 
 
 
 
Utses att justera Anneli Jorsell 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-03-19 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 12-28 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Anneli Jorsell 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-03-11 
 
Datum då anslaget 2015-03-19 Datum då anslaget 2015-04-10 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 16 
 

 

Ärendeförteckning 
 
 

Bun § 12 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bun § 13 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 14 Dnr 00021/2015 600
Verksamhetsuppföljning - Skolskjutsar 
 
Bun § 15 Dnr 00082/2015 003
Reglemente för skolskjutsar 
 
Bun § 16 Dnr 00048/2015 005
Digital hantering av sammanträdeshandlingar 
 
Bun § 17 Dnr 00027/2015 042
Bokslut/Årsredovisning 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 18 Dnr 00127/2013 609
Uppföljning av Internkontrollplan 2014 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bun § 19 Dnr 00274/2013 041
Redovisning av investeringar 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 20 Dnr 00054/2015 026
Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden för år 2014 
 
Bun § 21 Dnr 00031/2015 605
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola  
 
Bun § 22 Dnr 00049/2015 714
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
Bun § 23 Dnr 00182/2014 606
Information 
- Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Fridhemsskolan i 
Arvidsjaurs kommun, - Skolinspektionen   Dnr 41-2014:4208 
 
Bun § 24 Dnr 00238/2014 606
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun – 
Skolinspektionen   Dnr 41-2014:5062 
 
Bun § 25 Dnr 00053/2015 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2015 - Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 17 
 

 

Ärendeförteckning 
 
 

Bun § 26 Dnr 00062/2015 610
Framtida utbildningssamverkan inom de fria skolformerna mellan åtta 
inlandskommuner i Västerbotten (R8) samt Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner 
 
Bun § 27 Dnr 00020/2015 600
Skolchefens rapport 
 
Bun § 28 Dnr 00020/2015 600
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 18 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 12 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman 
1.1.5 Yttrande till Skolinspektionen §§ 1-1 2015 
 
Rektor Lars Hagnelius 
1.9.20 Beslut om elevs utbildning på ett nationellt §§ 2-2 2014 
program till sitt innehåll får avvika från vad som 
annars gäller för programmet 
 
Förskolechef Kristina Johansson 
1.2.7 Utökad vistelsetid i förskolan §§ 1-1 2014 
 
Skolassistent Britt-Mari Lindkvist 
1.9.18 Meddela att en elev börjar eller slutar vid en  §§ 1-1 2015 
gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen 
 
Skolassistent Britt-Mari Lindkvist 
1.9.33 Beslut om stöd till inackordering §§ 1-2 2015 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och  
gymnasium §§ 1-1 2015 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 19 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bun § 13 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Svar till Skolinspektionen - Tillsyn av vuxenutbildning, Dnr 310/2014 
- Rektor Sandbackaskolan 
 
* Svar till Skolinspektionen - Tillsyn av förskola, Dnr 312/2014 
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande och förskolechef  
 
* Svar till Skolinspektionen - Tillsyn av huvudmannen, Dnr 314/2014 
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande och skolchef 
 
* Rapport 2015:01 Kvalitetsgranskning - Huvudmannens styrning av 

grundskolan 
- Skolinspektionen 
 
* Svar till Skolinspektionen - Tillsyn vid fritidshem, Dnr 311/2014 
- Rektor Ringelskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 20 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Skolskjutsar 
 

Bun § 14 Dnr 00021/2015 600
 
Kostnaden för skolskjuts uppgår till ca 45% av grundskolans 
verksamhetsbudget. Trafiken sker genom Länstrafiklinjer och 
Lokaltrafiklinjer samt egen skolskjutsupphandling där det inte finns annan 
trafik. 
 
Kostnaden för egna upphandlade skolskjutsar uppgår till ca 4 Mkr per läsår 
om omfattar ca 60 elever. 
 
Kostnaden för busskort till Länstrafiken är ca 1,1 Mkr och omfattar ca 110 
elever. Vissa elever har delar av sträckan en upphandlad skolskjuts samt 
busskort från där linjetrafik finns. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förvaltning föreslår en 
kommunövergripande utredning för att se över det totala behovet av 
transporter i kommunen som tex. varuhemssändning, mattransporter, 
lokallinjetrafik och skolskjutsar i syfte att hitta så kostnadseffektiva 
lösningar som möjligt för kommunens transporter.  
 
Barn- och utbildningsnämnden presenterades ett förslag på nytt reglemente 
för skolskjutsar för vidare diskussion i de politiska partierna. 
 
Förslag från partierna ska inkomma senast 24 april inför Barn -och 
utbildningsnämndens beredning den 6 maj. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om resurser för utredning om 

samordning av kommunens transporter. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 21 
 

 
 
Regler och riktlinjer för 
skolskjutsar 
 

Bun § 15 Dnr 00082/2015 003
 
Barn- och utbildningsnämnden presenterades ett förslag på nytt reglemente 
för skolskjutsar för vidare diskussion i de politiska partierna. 
 
Förslag från partierna ska inkomma senast 24 april inför barn -och 
utbildningsnämndens beredning den i maj. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsar skickas till de politiska 

partierna på remiss med sista svarsdag 24 april. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till regler och riktlinjer för skolskjutsar 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 22 
 

 
 
Digital hantering av 
sammanträdeshandlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Nämndskansliet 
. IT-enheten 

Bun § 16 Dnr 00048/2015 005
 
Under 2012 och 2013 har ledamöterna i kommunstyrelsens ekonomiutskott 
deltagit i ett pilotprojekt gällande digital hantering av handlingar till 
sammanträden. Målsättningen har varit att minska administrationen kring 
distribution av handlingar samt en minskad miljöpåverkan genom att inte 
skriva ut handlingar på papper. Införandet har också medfört ett mer 
effektivt och tidsbesparande arbetssätt, både för administrationen och 
politikerna. Kommunstyrelsen har permanentat projektet och köpt in plattor 
till ordinarie ledamöter. I flertalet nämnder är nu ärenden initierade kring att 
digitala handlingar ska införas. 
 
Beräknad kostnad 
Läsplatta inklusive fodral beräknas kosta ca 4 500 kr per st. Antalet 
ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden är totalt 9 ledamöter 
varav en ledamot är ordinarie i annan nämnd/styrelse där plattor redan har 
lämnats ut till ledamöterna. 
Kostnaden för åtta läsplattor uppgår till ca 36 000 kr. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Digitala handlingar införs enligt bifogade rutiner, med start hösten 

2015.  

2. Kostnaden belastar nämndens budget. 

3. Behov av eventuell ombudgetering för att täcka kostnaden av inköpet 
tas vid nämndens sammanträde den 27 maj. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Utredning Ulrika Hallnor 

 Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 16. 
 
 
 
 
Rutiner för digitala handlingar 
 
Ordinarie ledamöter erhåller en läsplatta till låns under perioden personen tjänstgör som 
ordinarie ledamot i nämnden/styrelsen. Ledamot erhåller endast en läsplatta även om 
ledamoten tjänstgör i flera nämnder/styrelser. 
 
Ersättare erhåller ej läsplattor. 
 
De handlingar som ska delges nämnden distribueras digitalt via e-post till respektive ledamot. 
Inga kallelser eller övriga handlingar kommer att kopieras upp. 
 
Utvalda appar kommer att vara förinstallerade i läsplattan innan de delas ut till ledamoten. 
Apparna distribueras till läsplattorna genom IT-avdelningen.  
 
Vid utlämnade av läsplattor skriver ledamoten på ett avtal som reglerar användandet av 
läsplattan i ens politiska uppdrag. 
 
Ledamot som hellre vill använda sin egna privata läsplatta får själv köpa utvalda appar och 
ersätts för kostnaden mot inlämnat kvitto. 
 
Privata läsplattor kommer ej att administreras av IT-enheten. 
 
__________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 23 
 

 
 
Bokslut/Årsredovisning 
2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga 1 ./. 
 Bilaga 2 ./. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
. Rektorer 
. Annette Rylén 
. Ulrika Hallnor 

Bun § 17 Dnr 00027/2015 042
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2014 
har upprättats. 
 
Resultatet innebär ett plusresultat mot budget med 1 838,1 tkr. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Jerry Johansson (c) 
Årsredovisningen godkänns inte, med hänvisning till skriftlig reservation. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Jerry Johanssons 
förslag. Efter avslutad proposition förklarar hon att barn- och utbildnings-
nämnden beslutat att årsredovisningen ska godkännas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2014 godkänns. 
 
_____ 
 
 
Reservationer 
Jerry Johansson (c) lämnar skriftlig reservation. 
Lennart Wigenstam (c) och Samuel Wigenstam (c) lämnar skriftlig 
reservation. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2014 

 Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 17. 
 
 
 
Reservation 
 
Ärende - Bokslut/Årsredovisning 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde på uppdrag av kommunen en analys av 
kommunens ekonomiska situation år 2012 och presenterade efter efter kommunikation med 
förvaltningarna denna för fullmäktige på senhösten 2013.Resultatet för BUN var att BUN 
hade överkostnader jämfört med för nämndens verksamhet närmast jämförbara kommuner i 
storleksordningen 19 mkr. 
 
Analysen har inte varit på nämndens dagordning för åtgärd. Ingen kartläggning av 
överkostnaderna har presenterats för nämnden. Inte heller har någon åtgärdsplan redovisats 
eller beslutats för att komma till rätta med överkostnaderna. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2014 borde vad gäller effektivitet innehålla att nämndens ordf och 
skolledningen struntat i SKL:s uppgift om överkostnader ca 19 mkr och fullmäktiges krav på 
effektivitet för det vore en riktig beskrivning. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller ingen kostnadsjämförelse för 2014 eller 2013 med de för 
BUN:s verksamhet närmast jämförbara kommunerna och är allmänt ostrukturerad (t ex 
personalresurserna) med följd att effektiviteten inte går att bedöma. 
 
Av skolinspektionens handlingar angående Fridhemsskolan hösten 2014 framgår 27 lärare 
vilket är ganska precis dubbelt mot vad fullmäktige beslutat om när beslut fattades om 
nedläggning 7-9 i Glommersträsk och Moskosel och elevantalet är jämförbart.  Det tyder inte 
på effektivitet och särskilt inte när kvaliteten sjunkit. 
 
 
 
 
Jerry Johansson 
Ledamot (c) 

  



Bilaga 2 till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 17. 
 
 
 
 
Reservation 
 
Ärende - Bokslut/Årsredovisning 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Resultatet gav ett plusresultat på 1 838,1 tkr. Detta beror på bland annat på lägre kostnader för 
interkommunala avgifter än budgeterat samt högre intäkter från statsbidrag. Dessa räddade 2014 års 
budget. 
 
Lönekostnaderna var dock 2,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta är oroande inför 
framtiden. Inga åtgärder eller förklaringar finns i bokslutet för att komma till rätta med 
överkostnaderna för löner. Inte heller någon analys på vad de ökade sjukskrivningstalen beror på 
eller vad man ska göra för att komma till rätta med detta problem. 
 
 
 
 
Lennart Wigenstam 
Ledamot (c) 
 
 
 
Samuel Wigenstam 
Tjänstgörande ersättare (c) 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 24 
 

 
 
Uppföljning av 
Internkontrollplan 2014 
– Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 

Bun § 18 Dnr 00127/2013 609
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-04 § 37 antagit intern-
kontrollplan för 2013-2014. 
 
Planen ska återredovisas i samband med varje boksluts- och 
delårsrapportering. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 2014 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 18. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan  2014-12-31 – Barn- och utbildningsnämnden  

Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 

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

Barns säkerhet i förskolan Skador efter tillbud och 
olyckor 
 

Rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan 
 

God ekonomisk hushållning Fakturahantering,  
kontroll av priser enligt 
upphandlade avtal 

Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 
 

Stickprovskontroller  
Utbildning 
Konteringsrutiner 

Kompetensutveckling Arbetet utförs inte professionellt Sämre kvalitet och sämre 
måluppfyllelse 

Utbildning 
Handledning 
 

Gemensam värdegrund Arbetet utförs inte professionellt Sämre kvalitet 
Sämre arbetsmiljö 
Sämre måluppfyllelse 

Utbildning i värdegrunden 
 

Avgifter för 
Förskola och Fritidshem 

Felaktig debitering 
Uteblivna intäkter 

Enskild drabbas 
Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 

Verksamhetssystem 

God ekonomisk hushållning Beslut 
löneplacering 

Ekonomisk förlust för 
kommunen 

Riktlinjer 
Förvaltningchef och verksamhetschefer samverkar med 
lönechef och personalchef 

 
  



Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 2 (2) 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Uppföljning 
Alla i verksamheten 
har rätt till en omsorg/ 
arbetsmiljö som 
präglas av glädje 
trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till en god hälsa 
 

Barns säkerhet i 
förskolan 

Dokumentera 
tillbud och olyckor 
vid alla 
kommunens 
förskolor 

Förskolechefer 
rapporterar alla tillbud 
och olyckor enligt nya 
riktlinjer. 

Uppföljning augusti 2014 
Tillbudsrapporter fylls i på varje förskoleavdelning och kopia lämnas till 
förskolechef och vårdnadshavare. På blanketten finns  förutom 
beskrivning av tillbudet även notering om åtgärder för att förebygga att 
tillbudet kan inträffa igen. Ingen sammanställning av alla tillbud på alla 
förskolor görs idag. 
Förslag på åtgärd: Förskolechefen gör vid varje tertial en 
sammanställning av alla inkomna tillbud samt analyserar eventuella 
mönster, företeelser och olycksrisker. Utifrån analysen ska åtgärder 
vidtas för att förebygga tillbud på alla kommunens förskolor. 
Uppföljning december 2014 
9 incidenter har rapporterats under sista tertialen. 4 incidenter är 
fallolyckor, 4 incidenter där barn knuffat, luggat eller bitit annat barn 
samt en klämolycka. Åtgärder har vidtagits för att incidenterna inte ska 
upprepas. Inga tydliga riskområden kan identifieras. Uppföljningarna 
fortsätter. 
 

God ekonomisk 
hushållning 

Fakturahantering, 
kontroll av priser 
enligt 
upphandlade avtal 

Kontroll av priser 
på fakturor enligt 
upphandlade avtal 

Stickprov  Uppföljning augusti 2014 
Priskontroll av inköp av läromedel från Läromedia Bokhandel Örebro 
AB har genomförts. På samtliga av de kontrollerade fakturorna var priset 
överensstämmande med upphandlade avtalspriser. 
Uppföljning december 2014 
Priskontroll har genomförts gällande inköp av kontorsmaterial och 
skolmaterial via avtalsleverantör Staples Sweden AB. Av de granskade 
fakturorna var 33% av de köpta produkterna avtalsprodukter med rätt 
avtalat pris. 67% av produkterna var andra produkter än de på den 
upphandlade prislistan. 
Förslag på åtgärd:Avropsansvariga ska utses enligt fullmäktiges nya 
inköpspolicy. I Barn-och utbildningsförvaltningen föreslås 
avropsansvariga utses per produktgrupper exempelvis Kontors-material 
och Skolmaterial. Utbildning och information ska ske av de personer 
som har ett avropsansvar inom Kontorsmaterial och Skolmaterial för att 
öka andelen köp av produkter som vi har avtalspriser på. Rutiner tas 
fram för att beställaren/avroparen alltid ska ta ut en orderbekräftelse eller 
liknande där priserna framgår och som sedan mottagningsattestanten 
jämför med fakturan när den kommer.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 25 
 

 
 
Redovisning av 
investeringar 2014  
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 

Bun § 19 Dnr 00274/2013 041
 
Redovisning av investeringsbudget 2014 har upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning 2014 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 19. 
 
 
 
 

Redovisning av investeringsbudget 2014  - Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 

Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  Budget 
2014 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2014-12-31

Kvar av 
budget 
2014 

  
Barn-och utbildningsnämnden  

   

0201 Inventarier grundskolan 
Projektet färdigställt. 
Lekutrustning utomhus Ringelskolan är färdigställt under 
året.  
Under året är omfördelning gjord mellan projekt 0201 
Inventarier grundskolan och 0232 Fritidsavdelning Kullen 
med 273,5 tkr. 
Ombudgeteringen har gjorts från: 

 Lärplattform (Grundskola/Förskola) 30 tkr 
 Smartboard/Magicboard (Fridhem) 60 tkr 
 Ljudanläggning till bildkanoner klassrum  

(Fridhem) 40 tkr 
 Bildkanoner med ljudanläggning till förskolor 60 

tkr 
 Smartboard/Magicboard (Ringelskolan) 75 tkr 
 Lekutrustning utomhus (Ringelskolan) 8,5 tkr 

 

21 21 0 

0232 Fritidsavdelning vid försäljning av Kullen 
Projektet ej färdigställt. 
Byggnationerna är påbörjade och kommer att avslutas 
under mitten av januari. Slutbesiktning planerad till 22 
januari.  
Hela återstående anslag om önskas överföras till 2015 när 
projektet färdigställs. 

774 47 727 

0233 Utbyggnad trådlöst nät 
Projektet ej färdigställt 
Slutbesiktning kommer att ske i slutet av januari. 
Projektet beräknas bli ca 80 tkr högre än budgeterat.  
Hela återstående anslag önskas överföras till 2015 när 
projektet färdigställs 

1100 1089 11 

0801 Inventarier Sandbacka 
Projektet färdigställt 
Fordon för vaktmästeriet inköpt. 
Omprioriterat tidigare planerade inköp: 

 Digital utrustning för videokommunikation 100 
tkr, istället för nyinköp nyttjas en begagnad 
utrustning som tidigare fanns på en annan 
skolenhet.  

 Smartboard 75 tkr. 

195 184 11 

 SUMMA BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2090 1341 749 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 26 
 

 
 
Redovisning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom 
barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 
för år 2014 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Berörda 

Bun § 20 Dnr 00054/2015 026 
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2014 redovisas 
för nämnden. 
 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet för år 2014 har upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisning av det av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2014 

godkänns.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 2014 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 20. 

 
 
Redovisning av arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2014 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet på alla enheter så länge kommunen och de 
fackliga förbunden hade ett samverkansavtal. Efter att samverkansavtalet sagts upp gick 
kommunen gick in i MBL vilket innebär att arbetsplatsträffarna har ersatts med 
personalmöten som kontinuerligt genomförs. Arbetsmiljö är 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 
väldigt bra och är en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska kunna ge ett gott 
resultat. Verksamheten arbetar till större delen med förebyggande åtgärder i jämförelse 
med antalet rehabiliteringar. 
Personalen upplever periodvis en hård arbetsbelastning och det finns tendenser till att 
personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik. 
Även svårigheter att rekrytera behörig personal påverkar den anställda personalen i form 
av större ansvar med 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. 
 
Arbetsskador 
Fem arbetsskador har inrapporterats till förvaltningen under 2014. 
 
Övrigt 
Chefer och skyddsombud från skolor, förskolor och elevhälsan har deltagit i en 
kommunövergripande arbetsmiljöutbildning anordnad av personalenheten. Utbildningen 
avslutades i januari 2014. 
Arbetet med arbetsplatsanpassningar har pågått kontinuerligt under året tillsammans med 
A-Hälsan. 
Handledning har genomförts till vissa personalgrupper. 
Det systematiska brandskyddet har fortsatt med bland annat utbildning och framtagande av 
planer. 
Förvaltningen har även utbildats i Risk- och sårbarhetsanalys och det arbetet fortsätter 
under 2015. 
 
__________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 27 
 

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

Bun § 21 Dnr 00031/2015 605
 
En kommun som i sin förskola eller grundskola har ett barn från en annan 
kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets 
hemkommun, så kallad interkommunal avgift. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-06-04 § 41 om 
interkommunala avgifter inom förskola och grundskola. 
 
Revidering av de interkommunala avgifterna har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Interkommunala avgifter för förskola, grundskola, grundsärskola och 

fritidshem från och med år 2015 fastställs enligt följande; 
 

Verksamhet Belopp kronor 
  per barn/elev och år  

Förskola 114 445 kr 
Förskoleklass – år 9 89 941 kr 
Tillägg för plats i fritidshem 27 440 kr 
Grundsärskola, förskoleklass – år 9 269 551 kr 

2. Beloppen är grundersättning för interkommunala avgifter och avser 
helårskostnad. 

3. Vid omfattande särskilt stöd ska en tilläggsersättning särskilt beräknas 
individuellt utifrån elevens behov. 

4. Grundbeloppet för förskolan är beräknad utifrån att Arvidsjaurs 
kommun debiterar föräldrarna barnomsorgsavgifter för de barn som är 
inskrivna i förskoleverksamheten i kommunen. 

5. Ansvarsförbindelse tecknas med berörd kommun. 

6. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-06-04 § 41 upphör att 
gälla. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till avgifter med kostnadsberäkning 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 28 
 

 
 
Redovisning 
- Förskola/barnomsorg på 
obekväm arbetstid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 22 Dnr 00049/2015 714
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn 
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 
Kostnad för igångsättande av verksamheten för september-december 2014 
var beräknad till 413 500 kronor inklusive 50 000 kr för att utrusta 
lokalerna. Kommunfullmäktige beslutade att 300 000 kronor skulle 
omfördelas från kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiskt utfall och närvarostatistik 2014-10-01--2015-01-31 
 

Sammanfattning 
 

Budgeten på 300 tkr, har lagts utifrån kommunfullmäktiges beslut. Budgeten 
är underfinansierad och barn- och utbildningsnämnden har inte tagit något 
beslut om omfördelning av internbudgeten för att täcka resterande 113 tkr 
som införandet beräknades kosta under 2014. 
Införandet av omsorg på obekväm tid kostade 15,1 tkr mer än beräknat och 
den totala kostnaden från uppstarten i september blev 428,6 tkr. 
Statsbidrag har beviljats verksamheten med 25,5 tkr.  
 

14 barn är inskrivna i Nattisverksamheten. Dessa barn har även en plats 
inom ordinarie förskoleverksamhet eftersom behoven av omsorg även dagtid 
är kvar. Statistik över närvaro har förts under oktober-december. Under den 
tiden har verksamheten varit öppen 74 dagar och av dessa har det varit barn 
på plats 45 dagar, vilket motsvarar en beläggning på ca 61%.  
I medeltal har det varit 4 barn per dag, som mest 7 barn och som minst 
1 barn.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning, Ulrika Hallnor 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 29 
 

 
 
Information 
- Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev vid 
Fridhemsskolan i 
Arvidsjaurs kommun, 
- Skolinspektionen  
Dnr 41-2014:4208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Kristina Johansson 
 

Bun § 23 Dnr 00182/2014 606
 
Skolinspektionen har den 17 juni 2014 tagit emot en anmälan som rör 
skolsituationen för en grundskoleelev. I anmälan uppges bland annat att 
elevens behov av särskilt stöd inte blivit tillgodosett. Skolinspektionens 
utredning gäller elevs rätt tillsärskilt stöd under elevens tid i årskurs 7-9. 
 
Skolinspektionen har i beslut 2014-12-10 bedömt att Arvidsjaurs kommun 
inte uppfyllt författningarnas krav vad gäller arbetet med särskilt stöd. Detta 
eftersom man brustit i arbetet med åtgärdsprogram och med att följa upp och 
utvärdera vidtagna åtgärder. 
 
Skolinspektionen har förelagt Arvidsjaurs kommun att senast den 30 januari 
2015 vidta åtgärder för att säkerställa att elevers rätt tillsärskilt stöd 
tillgodoses. Eftersom eleven slutat vid den aktuella skolan tar föreläggandet 
sikte på generella åtgärder. 
 
Skolchef Annette Rylén redogör för ärendet vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2015-01-21 § 8. 
 
Upprättat yttrande skrivs under av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Britt-Inger Hedman, i enlighet med delegationsordning. 
 
Skolinspektionen har 2015-02-03 beslutat att avsluta ärendet. De bedömer 
att Arvidsjaurs kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av 
ärendet kan avslutas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslut Skolinspektionen 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 30 
 

 
 
Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 41-2014:5062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britt-Inger Hedman 
. Helena Wännström 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén 
 
 
 
 

Bun § 24 Dnr 00238/2014 606
 
Skolinspektionen har den 25 augusti 2014 tagit emot en anmälan som rör en 
skola i Arvidsjaurs kommun. I anmälan uppges bland annat att kränkningar 
förekommit, att en elev varit frånvarande och riskerat att inte nå 
kunskapsmålen. Skolinspektionens utredning gäller kränkande behandling, 
rätten till utbildning och särskilt stöd under läsåret 2013/32014 samt 
höstterminen 2014. skolsituationen för en grundskoleelev.  
 
Arvidsjaurs kommun som är huvudman har yttrat sig 2014-10-07. 
Skolinspektionen har i beslut 2015-02-06 funnit att eleven har utsatts för 
kränkande behandling vid Ringelskolan och att Arvidsjaurs kommun, som 
huvudman för verksamheten, har brustit avseende att skyldigheten i 6 kap. 
10 § skollagen att anmäla, utreda och vidta skäliga åtgärder vid uppgifter 
om kränkande behandling. Därför föreläggs huvudmannen enligt 26 kap. 10 
§ skollagen att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats. 
Barn- och elevombudet kommer att utreda förutsättningarna för skadestånd.
 
Arvidsjaurs kommun, ska senast 5 maj 2015 ska vidta åtgärder så att 
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. De vidtagna 
åtgärderna ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslut Skolinspektionen  

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 31 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2015 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 Bilaga ./. 
 

Bun § 25 Dnr 00053/2015 042
 
Ekonomisk uppföljning januari-februari  2015 redovisas. 
 
Ulrika Hallnor redogör för uppföljningen; 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-11 § 25. 
 
 
 
 

             

MÅNADSUPPFÖLJNING  Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Ackumulerat

Barn‐och utbildning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015

Personal 10 493,2 10 326,5 20 819,7

Verksamhet 1 293,5 1 074,5 2 368,0

Interhyra 1 689,8 1 689,8 3 379,6

Summa kostnader 13 476,5 13 090,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 567,3

Intäkter ‐1 212,9 ‐1 291,4 ‐2 504,3

Summa intäkter ‐1 212,9 ‐1 291,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐2 504,3

Netto 12 263,6 11 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 063,0

Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat

Jämförelser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015

Redovisat utfa l l  2014 11 165,4 10 615,7 10 157,1 13 909,6 10 942,2 8 846,2 3 468,0 8 251,1 11 858,8 11 403,3 14 613,7 13 065,4 128 296,5

Jämförelse  2015/2014 1 098,2 1 183,7 2 281,9

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015

Periodiserad budget 12 167,7 11 568,6 11 068,8 15 158,2 11 924,4 9 640,3 3 779,3 8 991,8 12 923,3 12 426,9 15 925,5 14 238,2 139 813,0

Resul tat jfr periodiserad budget ‐95,9 ‐230,8 ‐326,7

Kommentarer och händelser av betydelse:
Utfallet per januari och februari ligger ca 330  tkr högre än budget. Första helårsprognosen görs i samband med delårsbokslutet per siste april.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 32 
 

 
 
Framtida 
utbildningssamverkan 
inom de fria skolformerna 
mellan åtta 
inlandskommuner i 
Västerbotten (R8) samt 
Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda kommuner 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Annette Rylén 
 
 

Bun § 26 Dnr 00062/2015 610
 
Under hösten 2014 redovisades en utredning som gjorts om framtida 
utbildningssamverkan mellan inlandskommunerna i Västerbotten inom 
Region 8 bestående av Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina och Åsele samt norrbottenskommunerna Arvidsjaur och 
Arjeplog. 
 
Slutsatsen blev att man bör gå vidare med inriktning på ett gemensamt 
kommunalförbund, eftersom den organisationsformen bedöms bättre än att 
bilda en gemensam nämnd. 
 
Hur en förbundsbildning påverkar utbudet av utbildningar och ekonomi för 
varje enskild kommun på längre sikt är omöjligt att säga. Initialt blir det 
förmodligen liten skillnad eller eventuellt en mindre kostnadsökning. På 
längre sikt är dock målsättningen en mer kostnadseffektiv utbildning med 
högre kvalité och ett större utbud. 
 
Utredaren och samtliga berörda kommuners skolchefer vill att respektive 
kommun ska fatta ett inriktningsbeslut om fortsatt deltagande i utredning om 
utbildningssamverkan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås fatta ett inriktningsbeslut om fortsatt 

utredning av kommunalförbund inom gymnasieverksamhet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Annette Rylén 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 33 
 

 
 
Skolchefens rapport 
 

Bun § 27 Dnr 00020/2015 600
 
Innan skolchefen redogör för sin rapport tar hon tillfället i akt att rikta 
beröm till nämnden som samtliga var närvande vid den demokratidag som 
anordnats på Medborgarhuset, där ungdomar får möjlighet att dela sina 
tankar med kommunens politiker. 
 
Därefter informerar skolchef Annette Rylén om följande; 
 
Kränkande behandlingar 
Vid Fridhemsskolan har antalet kränkningar minskat från vårterminen s 
början fram till dags dato. Det finns ett några anmälningar vid Ringelskolan 
under samma tid. Inga kränkningar har rapporterats från Sandbackaskolan 
och Parkskolan. 
 
Redovisning av svar till Skolinspektionen – huvudmannabeslutet 
- Upplägget språkintroduktion 
- Förtydligande av ledningsfunktionen vid Ringelskolan 
- Systematiska kvalitetsarbetet - beskrivning av hur arbetet ska genomföras 
 
Inköpskort 
Skolförvaltningen har sett över verksamhetens kort efter revisorernas 
anmärkning för mängden kort som fanns inom samtliga verksamheter i 
kommunen. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter har antalet 
kort reducerats med 32. Det gäller tankkort på OKQ8 och inköpskort på 
Coop. 
 
Rekryteringar 
Tre rekryteringar på gång. Samtliga tjänster finns med i personalbudgeten. 
Det gäller 0.75 Studie- och yrkesvägledare Sandbacka, 0.50 biträdande 
rektor på Fridhemsskolan samt 0.5 biträdande rektor på Sandbackaskolan. 
 
Ekonomiutskottets framtidsdiskussioner den 10 mars 
Samtliga nämnder, bolag, förvaltningschefer och VD för bolagen var 
inbjudna för att föra diskussioner med ekonomiutskottet om framtiden och 
vilka förändringar som förväntas ske under åren 2016-18. 
 
Integration 
Samtliga förvaltningar är nöjda över att Sandbackaskolan bedriver 
vuxenutbildning med hög kvalité. Verksamheten är en viktig kugge, om inte 
den viktigaste, för att kommunens integrationsarbete ska fungera. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 34 
 

 Bun § 27. forts. 
 
"Ta ett snack" 
”Ta ett snack” är ett tillfälle för elever att träffa och samtala en stund med 
barn- och utbildningsnämndens politiker. Två träffar har planerats och de 
politiker som sluter upp bjuds på lunch. Eleverna har förberett frågor. 
 

29/4 Ringelskolan, ca 11.30-12.30 
7/10 Sandbackaskolan, ca 11.30-12.30 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 35 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2014 

Bun § 28 Dnr 00020/2015 600
 
Ordföranden Britt-Inger Hedman rapporterar om följande: 
 
Under nästa vecka (v.12) åker ordföranden och vice ordföranden på 
ordförandeträff för skolpolitiker i Luleå. 
 
UF-företaget ”Hantverk Från Norr UF” vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur 
vann ett hedrande tredje pris i kategorin Årets Affärsplan vid UF-mässan i 
Gällivare 11-12 mars 2015. Tretton UF-företag från hela landet var 
nominerade. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-03-11 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Anneli Jorsell 1          

 4 Lina Karlsson 1          

 5 Helen Danielsson 1          

 6 Pernilla Granberg -          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Jerry M Johansson 1          

 9 Carl-Johan Olofsson 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Jörgen Andersson           

 2 Mats Åhman           

 3 Tycko Johansson           

 4 Maria Hedberg           

 5 Anna Svensson           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam 1          

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 9          
 
 


