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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan  08.00 – 18.30. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Anneli Jorsell (s) 
Helen Danielsson (s), ej § 57 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Pernilla Granberg (c), ej §§ 49-50 
Mats Åhman (s), tjg ers 
Ann Björklund (m), tjg ers, ej § 49-50 
 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef 

Ulrika Hallnor, ekonom, ej §§ 49, 68-69 
Inga Sandström, sekreterare 
 

 
 
 
 
Utses att justera Jerry M Johansson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-06-04 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 47-69 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Jerry M Johansson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-05-27 
 
Datum då anslaget 2015-06-05 Datum då anslaget 2015-06-27 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Bun § 47 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bun § 48 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 49 Dnr 00021/2015 600 
Verksamhetsuppföljning - Ringelskolans fritids 
 
Bun § 50 Dnr 00021/2015 600 
Uppföljning av Axel Danielssons utbildning för politiker 
 
Bun § 51 Dnr 00021/2015 600 
Redovisning av öppna jämförelser 
 
Bun § 52 Dnr 00141/2015 042 
Delårsrapport 2015-04-30 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 53 Dnr 00141/2014 042 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till och 
med 2015-04-30 
 
Bun § 54 Dnr 00127/2013 609 
Uppföljning av Internkontrollplan  – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bun § 55 Dnr 00028/2015 609 
Internkontrollplan för 2015 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bun § 56 Dnr 00053/2015 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2015 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 57 Dnr 00160/2015 714 
Iordningställande av Åkerbärets lokaler till förskoleverksamhet 
(Slalomåkaren 2 och 3) 
 
Bun § 58 Dnr 00130/2015 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2015/2016  
 
Bun § 59 Dnr 00082/2015 003 
Regler och riktlinjer för skolskjutsar 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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 forts. 
Bun § 60 Dnr 00104/2015 610 
SKA – Systematiska kvalitetsarbetet 
 
Bun § 61 Dnr 00161/2015 612 
Nollintag på gymnasieprogram vid Sandbackaskolan  
 
Bun § 62 Dnr 00049/2015 714 
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
Bun § 63 Dnr 00140/2015 052 
Verksamhetsstöd för år 2016 – Teknikens Hus 
 
Bun § 64 Dnr 00117/2015 101 
Val av representanter för barn- och utbildningsnämnden i Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer mandatperioden 2015-2018 
 
Bun § 65 Dnr 00139/2015 606 
Rutiner för information till barn- och utbildningsnämndens ledamöter om 
pågående sekretessärenden 
 
Bun § 66 Dnr 00116/2015 710 
Överklagan -Skrivelse med önskemål om förskola utöver de ordinarie 
öppettider som regleras i "Regler och rutiner för förskola och fritidshem" 
 
Bun § 67 Dnr 00167/2015 042 
Begäran om förklaring till ej genomförda investeringar 2014 
 
Bun § 68 Dnr 00020/2015 600 
Skolchefens rapport 
 
Bun § 69 Dnr 00020/2015 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 47 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Skolchef Annette Rylén 
Omprioriteringar i investeringsbudgeten §§ 1-1 2015 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bun § 48 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Ny rapport: Undervisning i förskoleklass 
- Skolinspektionen 
 
* Cirkulär 15:16 - Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare 

som saknar legitimation upphör den 30 juni 2015 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Skrivelse om konsekvenser och risker med stora barngrupper i 

förskolan (Dnr 152/2015) 
- Personalen på Nyborgs förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsuppföljning 
- Ringelskolans fritids 
 

Bun § 49 Dnr 00021/2015 600
 
Vid dagens sammanträde har nämndens ledamöter besökt Ringelskolans 
fritids. Rektor Helena Wännström har visat de nya lokalerna och 
informerade om nedanstående: 
 
Fritidshem på Ringelskolan 
 Drygt 200 elever inskrivna (5-13 år). 
 Personal- 8 tjänster och vid behov resursförstärkning av elevassistenter.

 
Fritidshemmens uppdrag – Skollagen och Lgr 11 (kap 1 och delar av kap 2) 
 Komplettera förskoleklass, skolan och hemmet 
 Stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

meningsfull fritid och rekreation. 
 Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven. 
 Främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

- Samma målsättning men olika uppdrag 
 
Huvudmannen – Skollagen (2010:800) 14 kap. 
 Erbjuda utbildning i fritidshem så nära som möjligt den skolenhet där 

eleven får utbildning. 
 Elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och erbjuds 

en god miljö. 
 Erbjudas i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas arbete, 

studier eller om eget behov finns pga familjens situation 
 
Förändring läsåret 2014/2015 
 Ombyggnation – anpassa lokaler för verksamhet 
 Utvecklat samarbete mellan fritidspedagoger och förskollärare – 

samverkan och förståelse  
 Utveckla verksamheten mot fritidshemmets uppdrag och nationella mål 
 Tydliggöra fritidshemmets uppdrag för elever och föräldrar 

 
Utmaning framöver 
Arbeta vidare med att utveckla arbetet med Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling 
Utveckla fritidshemmets systematiska kvalitetsarbetet med tydlig 
arbetsgång. 
Uppföljning, analys, utvärdering och planering 
Syfte: veta att vi gör rätt saker, på rätt sätt, vilket gynnar elevens utveckling 
och lärande. Eleven i fokus! 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 10: 
 

 
 
Uppföljning av Axel 
Danielssons utbildning för 
politiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 

Bun § 50 Dnr 00021/2015 600
 
Axel Danielsson höll i början av maj 2015 en utbildning för alla kommunens 
politiker med anledning av ny mandatperiod. 
 
Utifrån denna utbildning har nämnden diskuterat nedanstående punkter: 
 
 Ordförandes ansvar och möjlighet 
 Nämndsledamöters ansvar och möjligheter 
 Gemensam målbild för verksamheten 
 Förväntningar från politiker på tjänstemän 
 Förväntningar från tjänstemän på politiker 
 Målstyrning, myndighetsutövning respektive verkställighet 
 Respekt, tillit och förtroende 
 Ledstjärnor för sammanträden 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Respektive politiskt parti tar med sig ovanstående punkter för diskussion 

i sin partigrupp. Uppföljning sker vid nämndens sammanträde i 
september.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av öppna 
jämförelser i grundskolan 
 

Bun § 51 Dnr 00021/2015 600
 
Skolchef Annette Rylén och ekonom Ulrika Hallnor redovisade statistik från 
SKL:s öppna jämförelser i grundskolan som är ett underlag för att 
systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet och effektivitet. 
 
Följande punkter redovisades: 
 

 Analys av öppna jämförelser grundskola från SKL 

 Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, rankning 

 Vad påverkar elevernas resultat 

 Uppföljning av kunskapskravet 

 Resultatuppföljning svenska 

 Resultatuppföljning engelska 

 Resultatuppföljning matematik 

 Resurser – Strukturindikatorer 

 Resultat åk 8 – elevenkät Mjuka värden 

 Genomsnittligt meritvärde  Arvidsjaur 

 Urval av indikatorer för fördjupad analys 

 Nästa steg – Fördjupad analys, framtagande av åtgärdsförslag, beslut om 
åtgärder, genomförande av verksamhet 

 

Vid tolkning av resultaten måste nämnden se på trenderna och sedan titta på 
vilka åtgärder som skolorna gjort och göra bedömningar utifrån detta. 
 
Resultaten analyseras också i verksamheterna och som sedan genomför 
förändringar som ska förbättra resultatet. Det redovisas i enlighet med 
årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2015-04-30 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 

 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Bun § 52 Dnr 00141/2015 042 
 
Delårsrapport 2015-04-30 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska behandlas.  
 
Prognosen visar att barn- och utbildningsnämnden går mot ett underskott på 
594 tkr på helårsbasis. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2015-04-30 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-27 § 52. 1 (23) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2015 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Barn-och utbildning 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  113 878 42 419 39 483 115 264 -1 385
Verksamhet  28 120 8 654 8 610 28 850 -731
Internhyror  20 009 6 670 5 663 20 009 0
        

Summa kostnader  162 007 57 742 53 756 164 123 -2 116
        

Intäkter  -22 194 -8 460 -8 568 -23 716 1 522
        

Netto  139 813 49 282 45 187 140 407 -594
 
Ekonomi 
Prognosen för helåret 2015 tyder på ett underskott med ca 600 tkr, vilket motsvarar 0,43% av 
budgeten. Personalkostnaderna ligger ca 1,4 Mkr högre än budgeterat och samtidigt är intäkterna 
ca 1,5 Mkr högre än budget. Störst avvikelse har Sandbackaskolan där både intäkterna och 
kostnaderna var för lågt budgeterat. Statsbidragen för vuxenutbildningar blev ca 600 tkr mer än 
vad vi vågat räkna med i budget. 
 
Verksamheten 
Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem. Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig.  
 
Verksamheten arbetar med uppföljningen av Skolinspektionen besök hösten 2014. 
Satsningen på tidsenliga verktyg (läsplattor och bärbara datorer till elever) enligt IKT-planen har 
nu påbörjats. 

 
 

Antal elever i frivillig utbildning på Sandbackaskolan 
 
 Lå 14/15 Lå 13/14 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11
Gymnasium 213 235 339 364 331
Vuxenutbildning 134 103 103 85 104
Summa 347 338 442 449 435
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Personal 
Rekryteringen av behörig personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Förändringar 
har skett såväl på ledningsnivå som inom övriga personalgrupper. Att få behörig personal blir allt 
svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
 
Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till tio karriärtjänster. Under perioden har fem lärare 
arbetat som utvecklingslärare. Planeringen för tillsättning av fler karriärtjänster från och med 
höstterminen pågår. Trenden i sjukfrånvaron är positiv jämfört med 2014. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2015-04-30 4,96 72,40 268,95 
2014-04-30 6,93 41,35 250,80 

 

*) 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 
En utgångspunkt för att värdera skolans måluppfyllelse är andelen elever som är behöriga att 
söka till gymnasiet. Andelen elever som kommer att sakna behörighet till gymnasiet sjunker 
förhoppningsvis jämfört med 2014. Redovisningen av detta sker i nästa delårsredovisning. 
Gymnasiets preparandutbildning pågår och även det tionde året inom grundskolan för elever som 
inte var behöriga till gymnasiet hösten 2014. Denna undervisning syftar till att eleverna skall 
kunna bli behöriga att söka gymnasiet till hösten 2015. 
 
Under perioden har två ärenden hos Skolinspektionen avslutats då de bedömt att verksamheten 
vidtagit de åtgärder som behövts. Ett ny anmälan till Skolinspektionen har inkommit under 
perioden och ett ärende från 2014 utreds fortfarande. 
I förvaltningens plan gällande effektivitet som lämnats till Kommunfullmäktige har nämnden i 
sitt målarbete beslutat om ett effektivitetsmått som är kopplat till Kommunfullmäktiges styrkort. 
Där kommer vi att jämföra vår effektivitet med strukturellt liknade kommuner avseende på 
avvikelser i standardkostnad och betygspoäng. Nämnden kommer på nästa möte i maj att besluta 
om en ny internkontroll plan samt ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå. 
 
Framtiden 
Till hösten 2015 startar lärarutbildningar, Förskoleklass till åk 3 samt åk 4 – 6 på distans via 
Lärcentra och Akademi Norr. I januari 2016 startar en distansutbildning till Förskollärare. Vi har 
stora förhoppningar att detta kommer att hjälpa oss att få behörig personal framöver. 
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. Detta arbete kommer att 
följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet som på börjats. 
Att lyckas i rekryteringen av ny personal kommer även fortsättningsvis vara av stor betydelse. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef  
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12 Barn- och utbildningsnämnden 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  300 86 55 300 0
Verksamhet  30 9 2 30 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  330 95 57 330 0
        

Intäkter  0 0 0 0 0
        

Netto  330 95 57 330 0
 
Verksamheten 
Nämnden och har haft tre sammanträden vardera under perioden.  
Vid nämndens första sammanträde presenterades alla nämndsledamöter och 
rektorer/förskolechef med övergripande genomgång av respektive chefs enheter till barn- och 
utbildningsnämnd vald för mandatperioden 2015-18.   
Ekonomi-och verksamhetsstyrning föredrogs innehållande: 
Genomgång av begreppet God ekonomisk hushållning – Kommunallagen 8 kap. 
Genomgång reglemente för ekonomi-och verksamhetsstyrning (Kf 2014-11-24 § 204). 
Genomgång av barn-och utbildningsnämndens verksamheter och uppdrag av 
kommunfullmäktige. 
Genomgång och diskussion kring skolans nationella styrning och huvudmannens uppdrag kring 
Organisation, Personal, God miljö för lärande samt Resurstilldelning. 
Information om budgetprocessen och start av arbete med budgetförutsättningar för budget 2016 
Nämnden fastställde också internbudgeten och verksamhetsplan för 2015.  
 
Vid nämndens andra sammanträde föreslogs kommunstyrelsen att fatta beslut om resurser för 
utredning om samordning av kommunens transporter. Där skolans skolskjutsar och lokala 
busslinjer utgör en väsentlig del. Ett förslag till nytt Skolskjutsreglemente presenterades. 
 
Vid nämndens tredje sammanträde presenterade Kostchef Camilla Grahn om det pågående 
arbetet med att ta fram en kostpolicy för kommunens verksamheter. 
 
Skolutvecklare Louise Renberg informerade om den kartläggningsplan vi antagit för skolan och 
redovisade några av de resultat verksamheterna redan kunnat se tack vare denna. 
Efter att resultaten från olika tester och nationella prov förts in i analysverktyget ska 
specialpedagogerna sammanställa resultaten och gemensamt analysera dem för att kunna se 
eventuella mönster och var de största behoven finns. För att tydliggöra både vilka test som ska 
göras, och när, har det upprättats en kartläggningsplan som heter "Kartläggningsplan för 
engelska, matematik och svenska för Arvidsjaurs kommuns elever i förskoleklass och skolor 
hösten" Här finns också inlagt vilka år man gör de obligatoriska nationella proven och vilka 
ämnen det gäller. Skolsköterskorna Malin Granberg och Britt Hermansson informerade om 
elevers hälsa utifrån de hälsosamtal som genomförs i förskoleklass, åk 4, åk7 och åk1 på 
gymnasiet. Nämnden fastställde även Mål- och resursplan för 2016- 2018. 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Central administration 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  5 866 871 997 4 561 1 305
Verksamhet  7 817 2 974 1 967 8 035 -218
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  13 683 3 845 2 964 12 596 1 087
        

Intäkter  -6 902 -2 402 -2 358 -6 898 -4
        

Netto  6 781 1 443 607 5 698 1 083
 
Ekonomi 
Den positiva årsavvikelsen avseende löner beror på att budgeten för löneökningar inom hela 
barn-och utbildningsnämnden ej ännu är fördelade på enhetsnivå. Bortser vi från detta ser det ut 
som nettokostnaden totalt för året kommer att bli ca 220 tkr högre än budgeterat. Några 
förändringar i verksamhetskostnaderna är att kostnaden för skolskjutsar i grundskolan beräknas 
öka jämfört med budget då bland annat en skolskjuts i ett ytterområde tillkommit för 
höstterminen. Tillkommit efter vad som var känt vid budgetarbetet är även en intern debitering 
från kommunstyrelsen avseende förvaltningsekonomtjänst. Kostnaderna för interkommunala 
avgifter för elever som går sin grundskoleutbildning i en annan kommun beräknas dock bli något 
lägre än vad som budgeterats. 
 
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.  
 
Personal 
Den centrala administrationen har under januari till april uppgått till 2,75 tjänst samt 0,5 tjänst 
som skolbibliotekarie. 
 
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. Detta arbete kommer att följas upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet som på börjats. 
 
Vi har påbörjat ett samarbete med tre grannkommuner kring en möjlig samverkan inom 
gymnasieutbildningar från och med läsåret 2016/2017.   
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  15 952 5 883 5 535 15 851 101 
Verksamhet  1 277 306 306 1 339 -61 
Internhyror  2 828 943 862 2 828 0 
        

Summa kostnader  20 058 7 131 6 703 20 018 40 
        

Intäkter  -334 -110 -113 -374 40 
        

Netto  19 724 7 021 6 590 19 644 80 
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar att vi följer den budget som finns då ovan siffror redovisas i lika 
tolftedelar. Vi hr lägre kostnader perioden juli-aug. Prognosen är att vi kommer att hålla 
budgeten. Personalkostnader påverkas mycket av hur vi lyckas med rekryteringen av personal. 
En annan osäkerhetsfaktor är hur omfattande insatser som behövs för kommande år 10 och 
insatser för att möta elever som inte har nått kunskapsmålen i åk 6. Vid nästa avstämning har vi 
mer grepp om hur stor omfattningen på den verksamheten blir. 
 
Verksamheten 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolan gick till regionsfinal för hela Norrland i Teknikåttan. Dessutom hade vi alla tre 
klasserna i åk 8 på övre delen i grundomgången,  
Vi har planerat för en fast grupp år 10 inför nästa läsår, då Sandbackaskolan inte startar 
preparandår för dessa elever. Vi bygger även upp en särskild undervisningsgrupp i  åk 7 för 
elever som inte når målen i åk 6 lå 14/15. Under vårterminen tas nya handlingsplaner för 
överlämning mellan skolor i linje med skolverket stödmaterial. 
En grupp elever i åk 8 åker tillsammans med andra elever i landet till Auschwitz i maj. 
Förberedelse, resan och efterarbetet genomförs med medel från nationellt projekt som vi ansökt 
om och blivit utvalda till. Vi har gjort en större ansökan om pengar för internationalisering via 
Erasmus+ samt Nordplus. Tanken är att både elever och personal ska utbyta erfarenheter med 
andra länder under de kommande två åren. Detta som en del i ett kollegial lärande och öka 
förståelse för andra kulturer och ge möjlighet till att utveckla undervisningen och stimulera 
elever i skolarbetet.  
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Personal 
Vi har fått rekrytera personal under pågående vårtermin och håller på att rekrytera inför nästa 
läsår. Vi tappar personal till andra kommuner men har både rekryterat och tappat personal till 
skolor inom kommunen. Just nu är uppdraget och utbudet av utbildningar i Arvidsjaur större än 
vad vi lyckas rekrytera lärarkompetens till i kommunen. Rekrytering av personal pågår också nu 
året runt. Hög omsättning påverkar också våra utvecklingsprocesser. 
Behörigheten på Fridhemsskolan är högre än nationell nivå, men är för låg för att möta kraven i 
förordningen till lå 15/16. Rekrytering av en biträdande rektor på 50 % inför nästa läsår har skett. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2015-04-30 1,52 96,19 37,49 
2014-04-30 3,53 0 34,65 
 

*) 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 
Kunskapsmåluppfyllelsen för åk 8 och 9 har sjunkit de senaste läsåren och kommer 
prognosmässigt även vara på låg nivå 14/15. Analysarbete sker och även insatser i linje med 
skolinspektionens rapport pågår. Vi arbetar just nu med ökad ämnessamverkan och 
ämnesövergripande arbete. Vi tar fram ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete som ska följa 
upp både de nationella och nämndens mål.  
När det gäller elevers trygghet så har vi en god måluppfyllelse. 
Effektivitetmässigt sätt ur kostnaden per meritpoäng som presenteras i SKL öppna jämförelse tal 
kommer vi prognosmässigt förbättras något i nästa års rapport. Detta utifrån uppföljning av 
elever måluppfyllelse som sker löpande under läsåret. 
 
Elevrådet fungerar bra och dialogen mellan föräldrarådet och skolan har varit god. 
 
Framtiden 
Viktigt är att lyckas rekrytera kompentent behörig personal som har lärarlegitimation. Fram tills 
dess att vi lyckas rekrytera full behörighet, så är det viktigt att den rekrytering som måste ske ger 
resultat i gott utfall av måluppfyllelse. 
Som arbetsgivare måste vi vara öppen för flera sätt att få personal skaffa sig full behörighet. 
Flera inom personalen har ansökt om och startat kompletteringsutbildningar för att få behörighet. 
Det är viktigt att få dem att stanna kvar i kommunen.  
Det krävs också tidiga insatser i skolan för att bygga läs- och skrivförmåga då den förmågan 
behövs för inlärning av allt mer textbundna ämneskunskaper och att ha en tydlig dialog med 
vårdnadshavare om kunskapsutvecklingen i hela skolsystemet. Vi kommer att fortsatta utveckla 
det kollegiala lärandet och hoppas att vi hinner bygga upp fortare än vad vi tappar när vi har stor 
rörlighet inom personalen. 
Att med satsning på tidsenliga verktyg få större möjlighet till att utveckla och förbättra 
undervisningen. Vi fortsätter att stärka arbetslagsarbetet som redan idag upplevs positivt bland 
personalen. 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  28 675 11 043 9 967 29 061 -386
Verksamhet  1 375 334 257 1 375 0
Internhyror  4 368 1 456 1 331 4 368 0
        

Summa kostnader  34 418 12 834 11 554 34 804 -386
        

Intäkter  -611 -182 -141 -611 0
        

Netto  33 807 12 651 11 414 34 193 -386
 
Ekonomi 
Prognosen visar på att personalkostnaderna kommer att ligga ca 400 tkr högre än budgeterat vid 
årets slut. Planerade åtgärder för att minimera årsavvikelsen är under översyn och innefattar att ej 
återbesätta avslutade visstidsanställningar och andra avslutade anställningar i samma omfattning 
och tjänstgöringsgrad. 
 
Verksamheten 
Under vårterminen har elevantalet varit ganska konstant sedan slutet av höstterminen. Under 
vårterminen har det skett utvärdering både av den nya fritidsorganisationen och 
förskoleklassorganisationen som båda startade höstterminen 2014. Fritidshemmens personal har 
tillsammans med biträdande rektor arbetat med de nya råden för Fritidshemmen. Stort fokus för 
skolans del har varit fortsatt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. För personal i 
förskoleklassen, förskollärare från Parkskolan, specialpedagoger och samordnare inom förskolan 
har det nyligen varit en föreläsning av en pedagogiska från Piteå som arbetar med systematiskt 
kvalitetsarbete.  

 
Händelser av betydelse 
Arbetet kring Tallbackas miljö har fortsatt, under sommaren kommer golvmattor i de klassrum 
som är i källaren att bytas ut och väggarna kommer att ses över.  Personal och vårdnadshavare 
har informerats om vad som är på gång. Ett ärende som en vårdnadshavare skickat in till 
skolinspektionen har vi fått återkoppling på. Vi har utarbetat bra rutiner kring anmälan till rektor 
gällande kränkande behandling och diskriminering. Där fortsätter vi arbetet med att verka för att 
all personal ska känna ansvar i den frågan. Fortfarande är det ett ärende som skickats vidare till 
barn – och elevombudsmannen där vi inte fått svar ännu. Vi har tillsammans med de andra 
rektorerna och elevhälsan arbetat med att se över rutiner i kommunen kring övergångar mellan 
skolor och skolformer.  
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Arbetet är inte slutfört ännu men vi är på god väg. Personal har varit delaktig via APT och andra 
samverkansforum såsom vår skolutvecklingsgrupp. Under våren har vi prova att ha en personal 
anställd på 80 % med fokus att gå in som korttidsvikarie som förskollärare, fritidspedagog och 
lärare. När försöket utvärderats har det fått gott resultat och kommer därför att fortsätta 
kommande läsår.  
 
Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal 
omräknade 
heltider*) 

2015-04-30 7,78 79,66 75,41 
2014-04-30 12,79 60,77 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 har stabiliserats och till och med minskat. Arbetet tillsammans med A-hälsan som 
påbörjades föregående läsår har fortsatt. Redovisning av detta för personalen kommer att ske i 
början av maj under en arbetsplatsträff. 
 
Att antalet omräknade heltider ökat från 64,05 tjänster 2014, till 75,41 tjänster 2015, beror 
framförallt på att ordinarie befattningshavare är frånvarande i form av tjänstledighet, 
föräldraledighet och längre sjukskrivningar. I statistiken räknas både den ordinarie 
befattningshavaren och vikarien. Den faktiska ökningen är 2 tjänster i form av elevassistenter i 
förskoleklass. 
Under vårterminen har vi arbetat med att se över de punkter som vi fått till oss vid 
skolinspektionens senaste besök. Det gällde måluppfyllelse i förskoleklass samt måluppfyllelse i 
grundskola. När utvärderingarna är genomförda är målet att vi ska ha ett bra underlag för att 
utveckla och följa upp vårt arbete på ett mer strukturerat och dokumenterat sätt. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Arbetet med genomförandet och uppföljning av nationella prov för årskurs 3 och 6 pågår för 
fullt. Redovisning av detta sker vid kommande delårsbokslut. För första gången kommer 
nationella prov och ämnen med nationella kursmål utvärderas utifrån en given dokumenterad 
struktur. Målet är att det i förlängningen ska bidra till ökad måluppfyllelse. 
 
Framtiden 
Just nu är vi inne i en hektisk period med att anställa personal inför kommande läsår. Arvidsjaurs 
kommun är inte unik på något sätt. Vi har svårt att rekrytera högskoleutbildad personal inom 
områdena fritidspedagog och lärare, framförallt lärare årskurs 4-6. Förhoppningsvis kan 
lärarutbildningen som påbörjas på distans 2015 hjälpa något i den frågan.  
I och med lärarlegitimationskravet trappas upp ytterligare ett snäpp juli 2015 fortsätter vi se över 
undervisning och behörigheter. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan 
 

  
Personal  

Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
4 510 1 878 1 886 4 789 -279

Verksamhet  200 28 49 200 0
Internhyror  1 758 586 535 1 758 0
        

Summa kostnader  6 468 2 493 2 470 6 747 -279
        

Intäkter  -212 -149 -179 -212 0
        

Netto  6 256 2 343 2 292 6 535 -279
 
Ekonomi 
Under vårterminen har vi arbetat aktivt tillsammans med personalen inom området organisation 
inför läsåret 2015/2016. Än är inte organisationen fullt sjösatt men det har varit ett processarbete 
som varit viktigt att förankra bland berörd personal.  
 
Verksamheten 
Elevantalet har varit relativt konstant under läsåret och förutsättningarna ser liknande ut inför 
höstterminen. Vi har diskuterat organisation av förskoleavdelningarna om vi skulle göra något 
annat upplägg eftersom att prognosen visade på två ojämna grupper utifrån ålder. Nu står vi inför 
det facto att det är fler yngre barn på väg in i verksamheten så vi kommer att fortsätta 
organisationen  på samma sätt. Under vårterminen har A-hälsan arbetat riktat inom 
grupprocesser med personal och rektor på förskolan. 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen har vi arbetat med att se över de punkter som vi fått till oss vid 
skolinspektionens senaste besök. Det gällde måluppfyllelse i förskoleklass samt måluppfyllelse i 
grundskola. När utvärderingarna är genomförda är målet att vi ska ha ett bra underlag för att 
utveckla och följa upp vårt arbete på ett mer strukturerat och dokumenterat sätt. 
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Personal 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2015-04-30 11,65 
2014-04-30 13,25 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Att antalet omräknade heltider är lägre i år än i fjol beror på att i fjol var en person tjänstledig 
och i statistiken ingår både den ordinarie befattningshavaren och vikarien. I fjol ingick i 
statistiken även en tjänst där befattningshavaren var visstidsanställd månadsavlönad men den 
anställningen är i år ersatt med timanställd personal.  
Under vårterminen har vi anställt en pedagog inom området förskola/fritidshem. Det är utifrån en 
barngrupp både inom förskola och fritidshem med behov av särskilt stöd som inte kunna 
tillgodoses via befintlig personalram. Samtidigt är omfattningen på specialpedagogens tjänst på 
skolan minskad från 0.4 till 0,2. Från höstterminen kommer lärartjänster på skolan att minskas 
med 0,6 tjänster inom årskurs1-6. Ingen av den tillsvidareanställda personalen riskerar 
uppsägning i och med organisationsförändringen. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Arbetet med genomförandet och uppföljning av nationella prov för årskurs 3 och 6 pågår för 
fullt. Redovisning av detta sker vid kommande delårsbokslut. För första gången kommer 
nationella prov och ämnen med nationella kursmål utvärderas utifrån en given dokumenterad 
struktur. Målet är att det i förlängningen ska bidra till ökad måluppfyllelse. 
 
Framtiden 
Höstterminen 2015 kommer att innebära organisatoriska förändringar. Vi ser att det förändrade 
upplägget på undervisningen ska bidra till att skolan som verksamhet ska fortsätta att ge 
förutsättningar till ett lärande. Förskoleklassverksamheten kommer att bestå av en liten 
elevgrupp (tre elever) men det kommer att vara samverkan både med förskola och årskurs 1-3 
inom flera områden. Elevunderlaget är relativt konstant under kommande läsår, det är i 
förskoleklassen som den största variationen förekommer, detta beroende på att det endast är en 
åldersgrupp som det rör sig om och barnantalet varierar från år till år. Fortfarande har vi en hög 
kompetens bland lärarna samtidigt som vi ser att det är svårt att rekrytera behörig personal vid 
nyanställningar. Fortfarande är undervisningen inom musik inte löst inför kommande läsår.  
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Tallkottens förskola 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  1 430 556 525 1 430 0
Verksamhet  70 12 37 70 0
Internhyror  170 57 34 170 0
        

Summa kostnader  1 670 625 597 1 670 0
        

Intäkter  0 0 0 0 0
        

Netto  1 670 625 597 1 670 0
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på att verksamhetens kostnader är i balans. 
 
Verksamheten 
Förskolans egna mål ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med kommunens 
värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. Avdelning har fokuserat 
lite extra på språkförståelse under året.   

 
Händelser av betydelse 
Personalen arbetar med att skapa en säker miljö för barnen och att strukturera den dagliga 
verksamheten i enlighet med läroplanens mål om en rolig, trygg och lärorik verksamhet. 
Förskolan förbättrar det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga uppföljning av fastställda mål, 
utvärdering, dokumentation och analys, de fyra delar som samverkar i det pedagogiska året i 
förskolan. Barn och Ungdomsnämnden beslutade under perioden att lägga ner 
förskoleklassverksamheten i Moskosel.  
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst pedagogisk personal per avdelning. På Tallkotten är det från 
150301 något lägre, 2,75% på grund av att barnantalet är 12 barn i åldrarna 1-5 år. Köksbiträde 
40% tillkommer. Personalens kompetens möjliggör en hög kvalitet i förskolans verksamhet. 
 
 Antal omräknade 

heltider*) 
2015-04-30 3,35 
2014-04-30 3,75 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars delaktighet. Förskolan fokuserar på Glädje, 
respekt och ett professionellt förhållningssätt.  
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamheten. 
150301 var nyckeltalet 4,3 barn per personal. 
 
Framtiden 
Förskolan är nu etablerad i de nya lokalerna och fungerar bra utifrån barnantal och 
verksamhetens övriga behov. Några smärre åtgärder i utemiljön återstår och målet är att 
färdigställa under året.  
Fokus ligger på en fortsatt god lärandemiljö i de nya lokalerna och utveckla arbetet med en 
arbetsplan där omsorg och lärande är i balans. Personaltätheten är anpassad efter aktuellt 
barnantal och för nästa läsår väntas ett något minskat barnantal 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  2 635 1 238 1 262 3 059 -425
Verksamhet  736 260 163 736 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  3 370 1 498 1 425 3 795 -425
        

Intäkter  0 0 -80 0 0
        

Netto  3 370 1 498 1 345 3 795 -425
 
Ekonomi 
Prognosen visar på ett underskott med 425 tkr. En mindre del av underskottet beror på att 25% 
specialpedagogtjänst har ligger i Fridhemsskolans budget men lönen har inte fördelats så att hela 
kostnaden ligger på elevhälsan de första fyra månaderna.  
 
Verksamheten 
De juridiska delarna för elevhälsan som föreskrivs i skollagen är uppfyllda. Huvuduppdraget- att 
arbeta främjande sker genom att en analys och framåtsyftande planering genomförs utifrån de 
lokala resultaten från Hälsosamtal och Öppna jämförelser/mjuka värden samt 
synpunkter/önskemål från pedagoger och föräldrar. Planering/upprättande av ”årshjul ”sker i 
samråd med samtliga rektorer i kommunen.  
Det färdigställda analysverktyget för screening, andra tester och Nationella prov i svenska, 
engelska och matematik, som ska kopplas ihop med betyg i de olika årskurserna ska nu tas i bruk 
för första gången. Kommunens specialpedagoger ska utifrån en gemensam analys av resultaten 
föreslå vilka insatser som ska genomföras på skolorna.  De insatser som föreslås ska vara 
forskningsanknutna.  
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska 25 % av personalen vid Humlan- mötesplatsen för unga, 
bekostas av elevhälsan och tjänsten ska utföras av kuratorerna. Utvärdering av verksamheten 
kommer att ske vid skolans slut. Kuratorernas insats på Humlan gör att insatserna på skolorna 
minskar, vilket innebär större risk att fler elever börjar må psykosocialt sämre liksom att vi 
riskerar att få fler ”hemmasittare”. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
 
Händelser av betydelse 
En avvikelse har skett när det gäller inrapportering av årets resultat från hälsosamtalen i 
förskoleklass, åk 4, 7 och år 1 på gymnasiet. Detta på grund av att det registreringsverktyg som 
landstinget ska tillhandahålla via webben, inte fungerat eller gått att hitta via deras hemsida. 
 
Personal 
 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2015-04-30 6,0 
2014-04-30 6,0 
 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
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Framtid 
Då vi i elevhälsan ser ett stort behov av våra insatser på högstadiet kommer personalen att även 
detta år, finnas mer tillgänglig på denna skola. För att täcka upp för föräldraledig specialpedagog 
kommer elevhälsans specialpedagog att under våren arbeta ca en dag/vecka som specialpedagog 
på Fridhemsskolan. 
Fortsatta arbetsmiljöåtgärder måste fortgå under året, då personalen bytt arbetsplatser. 
Vår strävan är att under året ytterligare utveckla elevhälsans handledande funktion gentemot 
pedagogerna, att arbeta ännu mer främjande och att se över vår organisation för att på bästa sätt 
använda våra resurser och våra lokaler. 
 
 
Lise-Lotte Johansson/ 
Elevhälsochef och specialpedagog 
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225 och 227 Förskolor centralorten 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  31 135 11 374 9 893 31 638 -502
Verksamhet  1 452 477 448 1 452 0
Internhyror  3 931 1 310 789 3 931 0
        

Summa kostnader  36 518 13 161 11 129 37 020 -502
        

Intäkter  -640 -271 -308 -640 0
        

Netto  35 878 12 890 10 822 36 380 -502
 
Ekonomi  
Periodresultatet visar just nu på ett underskott med ca 500 tkr. Grundbemanningen är lite högre 
än tidigare då det är många barn inskrivna våra förskolor just nu. Vi har också ett ovanligt stort 
behov av resurs i dagsläget för det barn som har behov av särskilt stöd. Sjukfrånvaron under 
perioden har också varit ovanligt stor vilket påverkar ekonomin negativt.  
 
Verksamheten 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. 
Inskrivning av barnen sker under hela året. Antalet inskrivna barn är högre på vårterminen än 
under höstterminen.  
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i all verksamhet. Samiska språk- och kulturaktiviteter ingår 
också som en del av verksamheten. 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. Sedan 1 december 2013 arbetar vi med en 
organisation som innebär att en förskolechef ansvarar för alla förskolor i tätorten med 
samordnare på varje förskola. I detta förskoleteam där även specialpedagog ingår har fokus legat 
på att öka samarbetet mellan förskolorna avseende bland annat gemensamma personalmöten där 
utrymme ges för pedagogiska samtal allt för att höja kvalitén i vår verksamhet. En gemensam 
arbetsplan för 5-årsverksamheten har genomförts inför överlämning till förskoleklass vilket 
medfört ökad likvärdighet för barnen.  
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Vi har också utarbetat gemensamma inskolningsrutiner för samtliga förskolor.  
Under perioden har vi utökat barnantalet på samtliga avdelningar vilket medfört ökat 
personalbehov för att klara verksamheten utan en alltför stor försämring av verksamhetens 
kvalitet och för att kunna tillgodose tillsynsbehovet för de barn i vår verksamhet som behöver 
extra stöd. Resursbehovet har varit ovanligt högt under läsåret. På Nyborgs förskola har en 
provisorisk avdelning öppnats i personalrummet för att minska barnantalet på befintliga 
syskonavdelningar. 
Samtliga förskolor arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga 
uppföljning av fastställda mål, utvärdering, dokumentation och analys, de fyra delar som 
samverkar i det pedagogiska året på förskolan. 
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. Bemanningen kan vara högre och då finns 
särskilda skäl till det. Den goda kvalitet vår förskola har beror till stor del på att personalen 
genom sin utbildning har en gedigen kompetens. Personalen i förskolan är särskilt utsatta för 
förkylningar och magsjuka, under denna termin har epidemierna varit många och långdragna.  
De långa sjukskrivningarna har varit fler denna period och är endast i undantagsfall 
arbetsrelaterade.   
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2015-04-30 6,68 62,13 78,25 
2014-04-30 5,97 27,97 68,25 

 
*) 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. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barn och föräldrars delaktighet. 
Förskolan fokuserar på Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt. 
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamhet. 
150430 var nyckeltalet för tätortens förskolor 4,4 barn per personal. I nyckeltalet är samtlig 
resurspersonal inräknad. 
 
Framtiden 
Nästa läsårs organisation planeras utifrån det vi vet idag, förutsättningarna ändras mycket snabbt 
i förskolan. Vi har tydliga signaler på ett högre inskrivningstal både pga födelsetal samt även 
inflyttning. 2014 föddes 70 barn i tätorten. Vi lämnar endast 44 barn till förskoleklass vilket ökar 
trycket på syskonavdelningarna. Vi ser redan nu att det är platsbrist på i vart fall tre förskolor. 
Det gäller både småbarns och syskonplatser. På Nyborgs förskola pågår organisationsplanering 
för att kunna skapa något fler platser när det gäller behovet av plats på syskonavdelning 3-5 år.   
Barnens eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan och det bidrar till att 
verksamheten är svårplanerad. Utifrån det vi vet idag räknar vi med ett minskat resursbehov 
beroende på om vi lyckas hålla nere barnantalet på de avdelningar där vi har barn i behov av stöd 
placerade. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef 
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234 Skolbibliotek 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  0 0 0 0 0
Verksamhet  80 16 9 80 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  80 16 9 80 0
        

Intäkter  0 0 0 0 0
        

Netto  80 16 9 80 0
 
Ekonomi 
Budgeten för skolbiblioteken på Nyborgs, Ringel, Fridhem och Parkskolan ligger på 
80 000 kr. Inköp till skolbiblioteken görs kontinuerligt och enligt budgetplan. 
 
Biblioteksplanen 2010-2013 
 
Biblioteksverksamheten skall ge barn och unga de färdigheter som behövs för att 
utveckla sin inlevelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som 
medborgare. 
 

 Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse 
och därför skall biblioteksverksamheten ge alla barn tillgång till ordet, väcka läslusten 
och stimulera dem att själva uttrycka sina tankar och känslor i ord. 

 Biblioteksverksamheten skall stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn 
redan från tidig ålder och aktivt verka för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen ålder. 

 Biblioteken skall erbjuda en ungdomsverksamhet som stöder ungdomarnas växande och 
utveckling och som visar på bibliotekets möjligheter. Barns och ungdomars vilja och 
önskemål ska särskilt beaktas. 

 Alla skolor skall ha ett väl fungerande bibliotek där medieutbudet är anpassat efter 
elevernas behov och skolans inriktning. Skolbiblioteken skall vara bemannade så stor del 
av skoldagen som möjligt. 

 Skolbiblioteken skall ha ett brett spektrum av olika typer av medier som är 
sorterade så att de fungerar som en resurs i undervisningen och i det pedagogiska 
arbetet. 

 Skolbiblioteken skall erbjuda elever och lärare vägledning, handledning och undervisning 
i informationssökning likaväl som god läsmiljö.  

 I nära samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
kommunstyrelsen (gymnasieskolan) skall skolbiblioteks-verksamheten bedrivas och 
utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden svarar för personal, skötsel, planering och inköp. 
Barn- och ungdomsnämnden svarar för lokaler och anslag för medieinköp och datorer 
samt fortbildning av lärare i bibliotekskunskap, källkritik och sökkunskap. 

  



Arvidsjaurs kommun  Delårsrapport 2015 18 (23) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Verksamheten 
Verksamheten med förskolornas bokpåsar för utlån till föräldrar fortgår. Förskolans femåringar 
har besökt biblioteket för sagostund. Förskolans läslustombud har haft ett möte på biblioteket. 
 
Lågstadiet på Ringelskolan och Parkskolan har haft besök av författaren Helena Bross under tre 
dagar. Vi dukade upp ett bokbord på kommunbiblioteket för lågstadiets föräldrar och barn under 
läsveckorna i mars. Vi har haft bokprat för åk 3. 
 
Åk 4 på Ringelskolan har fått besök av författaren Anna Holmström-Degerman. 2014 års barn- 
och ungdomsböcker har presenterats för samhällets femteklassare och för låg- och mellanstadiet 
i Glommersträsk i Bokjuryn, ett nationellt läsfrämjande projekt för barn och ungdomar, där 
barnen får rösta fram sin favoritbok.  
 
Barnbibliotekarien deltog på Ungdomsdemokratidagen för högstadiet och gymnasiet. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har ökat med 13 % jämfört med samma period 2014. 
Fridhemsskolan har minskat sina lån med 25%   
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och två biblioteksassistenter som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken. Ringelskolan 
bemannas ca.4 timmar/vecka av bibliotekets personal. Fridhem bemannas ca.1 timme/vecka  
 
Framtiden 
Ett fortsatt nära samarbete med förskolans personal, lärarna på grundskolan och 
specialpedagogerna är av högsta vikt för att på ett bra sätt kunna nå ut med lässtimulerande 
aktiviteter till våra barn och ungdomar för att på sikt kunna bromsa de sjunkande resultaten i 
läsförståelse bland våra elever.  
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn- och skolbibliotekarie 
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8 Sandbackaskolan (frivillig utbildning) 
 
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  23 375 9 489 9 362 24 575 -1 200 
Verksamhet  15 083 4 237 5 373 15 534 -451 
Internhyror  6 954 2 318 2 112 6 954 0 
        

Summa kostnader  45 412 16 045 16 847 47 063 -1 651 
        

Intäkter  -13 495 -5 345 -5 391 -14 981 1 486 
        

Netto  31 917 10 700 11 456 32 082 -165 
 

Ekonomi 
Problematiskt är dock att i jämförelse med föregående kalenderår har Sandbackaskolan av 
Skolverket nu fått sig tilldelat ett betydligt lägre antal heltidsstudieplatser. (Varje 
heltidsstudieplats täcktes av statsbidrag). Innevarande kalenderår har vi endast blivit tilldelade 
4,5 platser i jämförelse med 9 platser föregående kalenderår. Sandbackaskolans 
manöverutrymme att erbjuda kvalitativ vuxenutbildning har därför kraftigt beskurits. 
Anledningen till att intäkterna ändå spås öka så pass mycket har att göra med de inkomster vi får 
från Medlearn och minskade kostnader för interkommunala avgifter. 
 

Ett ökat behov, som tillika är ett lagkrav, finns att på sikt starta upp en Grundvuxutbildning, en 
organisationsutökning som för närvarande inte täcks inom ramen för existerade budget. 
  



Arvidsjaurs kommun  Delårsrapport 2015 20 (23) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Verksamheten 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa 

Fordonsprogrammet (FT) 24 -- -- -- 24 

Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik -- 2 2 0 4 

Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik -- 16 26 0 42 

Fordonsprogrammet (FTR) -- 6 1 0 7 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 3 7 0 0 10 

Vård- och omsorgsprogrammet 0 9 8 0 17 

Ekonomiprogrammet (EK) 6 15 10 0 31 

Samhällsprogrammet (SA) 12 0 0 0 12 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 7 0 10 1 18 

Introduktionsprogram, övriga 3 2 1 0 6 

Introduktionsprogram, språkintroduktion 12 13 6 0 31 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan 0 4 0 0 4 

Preparandutbildning 7 0 0 0 7 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 0 0 0 

Summa elever inom gymnasieskolan: 74 74 64 1 213  
 

Svenska för invandrare (SFI) 57 (45+12)

Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 10 (1+9) 

Vuxenutbildning per distans 27 

Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 8 

Övriga vuxenutbildningar BF 7 (2+5) 

Medlearn (uppdragsutbildning) 22 

Grundvux 3 

Summa elever inom vuxenutbildning: 134 
Totala antalet elever vid Sandbackaskolan 

150430: 347 
 

Sandbackaskolan håller som bäst på att försöka rekrytera en SYV på 75%, vars tjänst är riktad 
mot att arbeta med vuxenutbildningen inom kommunen. 
 

Samarbetet med Medlearn fortsätter enligt planerna och Sandbackaskolan hoppas att vi även i 
framtiden kan vara underleverantörer åt andra utbildningsanordnare likt det samarbete som vi för 
närvarande bedriver (eller har bedrivit) med Medlearn, Astar och Movant. 
 

Målet för Sandbackaskolan kommer även framledes att vara att aktivt försöka starta nya 
utbildningar inom ramen för KomVux. Detta under förutsättning att intresse finns och att 
tillräckligt många sökande anmäler sig så att utbildningarna kan motiveras kostnadsmässigt samt 
att riktade stadsbidrag beviljas i den omfattning som utbildningsinsatsen kräver. 
 

Sandbackaskolan genomför för närvarande en bussförarutbildning och vi har för avsikt att starta 
upp en transportutbildning med start i början av vårterminen 2016. Lärlingsutbildningen mot 
Hotell och service, som var ett samarbete inom § 37, avslutades 150425. I övrigt löper våra 
vuxenutbildningar inom Vård- och omsorg som planerat. 
 
  

Procentuell fördelning: 
 

Ungdomsgymnasiet: 61,4% 
 

Vuxenutbildningar: 38,6% 
 
Observera! Den procentuella 
fördelningen är avvikande jämfört med 
tidigare, eftersom ett antal 
vuxenstuderande är inskriva på mer än 
en utbildning samtidigt (SFI + Medlearn) 
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Stödverksamheten kvällstid i engelska, matematik och svenska fortsätter för de vuxenstuderande 
som läser sina kurser på distans. Denna stödverksamhet kommer även att på försök fortsätta vara 
öppen för ungdomsgymnasiets elever enligt överenskommelse. 
 
Händelser av betydelse 
Den gymnasiala samverkan som vi bedrivit under många år tillsammans med Malå och Sorsele 
är uppsagt, då regeringen fastställt att det var olagligt. Till läsåret 2015/16 kommer inte elever 
från Malå och Sorsele att kunna läsa vissa kurser hemma utan de läser samtliga kurser på 
Sandbackaskolan. Representanter från Malå, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur kommer att träffas 
i början av juni för att förutsättningslöst diskutera om och hur en framtida gymnasialsamverkan 
kan/bör ta sig uttryck. 
 

Efter att omvalsperioden nu genomförts så ger sökbilden tillhanda att det fortfarande är en stor 
andel ännu obehöriga som sökt gymnasieutbildningar; totalt 30 stycken av 80 sökande. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att denna siffra kommer att förbättras efter att slutbetyg från 
grundskolan utfärdats. Men antalet obehöriga sökande är i nuläget högt inom vissa program. 
 
Personal 
 

 Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider*)  

2015-04-30 0,73 76,83 49,3 
2014-04-30 3,58 13,92 50,9 

 

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

Siffrorna för Sandbackaskolans sjukfrånvaro är fortsatt låga, vilket är mycket positivt. Antalet 
omräknade heltider är 4 tjänster färre än motsvarande period i fjol. 
 
Framtiden 
Till läsåret 2015/16 planeras för intag inom de studieförberedande programmen till det 
Ekonomiska programmet, det Naturvetenskapliga programmet och det Samhällsvetenskapliga 
programmet. Inom de yrkesförberedande programmen planeras för intag till Barn- och 
fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Vi avvaktar för 
närvarande söksiffrorna från den andra omgången.  
 

Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla fullt ut från och med 1 juli 2015. Glädjande är att 
många legitimationer utfärdats till skolans pedagoger och att det generellt ser ganska ljust ut på 
behörighetsfronten. Men fortfarande är det så att legitimerade lärare saknas i vissa ämnen. 
Skolan arbetar aktivt för att finna lärare med efterfrågade kompetens.  
 

Sandbackaskolan söker för närvarande lärarpersonal inom sektorerna Natur, SO, Språk samt BF. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
 

Se bilaga. 
 
Lars Håkan Andersson 
Rektor Sandbackaskolan 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
    

Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

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

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

 

 Medelvärdet var 9,4 
i medarbetarenkäten 
2012. 

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

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

Genomförd 2015-03-
18 

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

Alla barn på 
syskonavdelningarna 
deltar i planeringen 
av aktiviteter, vilket 
motsvarar 64,7% av 
barnen. 

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

 

Enligt preliminära 
siffror från 
undersökning 
genomförd vt 2015 
tycker 96% av 
eleverna i åk5 och 
83% av eleverna i 
åk8 tycker att lärarna 
tar hänsyn till deras 
åsikter.  

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 

och effektivitet 

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

1. 100% av elever i åk3 ska ha 
klarat alla nationella delprov i 
svenska.  

 
77 % av eleverna i åk 
3 har klarat alla 
nationella delprov 
(Lå 13/14).  

2. 100% av elever i åk6 ska ha 
klarat alla nationella delprov i 
svenska.  

89% av eleverna i åk 
6 har klarat alla 
nationella delprov 
(Lå 13/14). 

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

94,4% av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt. 
(Lå 12/13) 

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

74,2% 
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Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet, 
forts. 

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

1.Gymnasieskolan har ett 
fungerande programråd inom 
samtliga yrkesutbildningar 

 

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

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

Ingen 
avvikelserapport har 
inkommit under 
perioden. 

Miljöhänsyn i all 
verksamhet 

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

1. Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
maximalt 4 %.  

Sjukfrånvaron 
uppgår till 4,96%  

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. 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 % 
. 

4. 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 
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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Uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens 
investeringsbudget till och 
med 2015-04-30 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Bun § 53 Dnr 00141/2014 042
 
Redovisning fram till 2015-04-30 av barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för 2015 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

  



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-27 § 53. 1 (2) 

 
Investeringsbudget 2015 – Delårsredovisning 2015-04-30 
 
Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  Budget 
2015 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2014-04-30 

Kvar av 
budget 
2015 

Prognos
2015 

  
Barn-och utbildningsnämnden  

    

0203 Dataförvaring/Laddningsskåp 
Inga inköp kommer att ske förrän beslut 
avseende Åkerbäret är taget samt 
omprioritering av budget för köp av fordon 
är genomförd. 
 

50 0 50 0 

0204 Smartboard/Bildkanoner 
Ursprunglig budget 150 tkr. Ombudgetering 
till inköp av fordon med 62 tkr. Två 
leasingavtal för matkörningsbil och 
vaktmästarbil Fridhemsskolan löper ut under 
första halvåret 2015. Med anledning av nya 
direktiv kring att vi hellre ska köpa fordon 
än leasa kommer dessa fordon att köpas ut. 

88 0 88 0 

0205 Nyinköp Utemöbler/Cykelhopp 
Inga inköp kommer att ske förrän beslut 
avseende Åkerbäret är taget samt 
omprioritering av budget för köp av fordon 
är genomförd 

40 0 40 0 

0206 Lekutrustning utomhus 
Inga inköp kommer att ske förrän beslut 
avseende Åkerbäret är taget samt 
omprioritering av budget för köp av fordon 
är genomförd 

50 0 50 0 

0207 Fordon 
Inlösen av fordon för mattransporter inom 
förskoleverksamheten har skett under 
perioden. Under juni månad kommer 
ytterligare ett fordon att lösas ut. 
Omprioritering av investeringsbudget 
kommer även att ske för köp av lastbil till 
körgården på Sandbacka då motorn har 
havererat på nuvarande lastbil (150 tkr). 
Omprioritering av budget kommer även 
göras då den buss som köpts in för 
bussförarutbildning är att avse som 
investering och inte drift (98 tkr). 
 

62 31 31 310 

 
  



 2 (2) 
 
Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  Budget 
2015 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2014-04-30 

Kvar av 
budget 
2015 

Prognos
2015 

0232 Fritidsavdelning vid försäljning av Kullen
Diarienummer upphandling: UH-2014-46 
Projektet ej slutredovisat. Eventuella 
kvarstående medel efter projektavslut 
kommer att omfördelas till Åkerbäret om 
beslut fattas om att starta upp en förskola 
där. 
 

727 526 201 727 

0233 Utbyggnad trådlöst nät 
Diarienummer upphandling: UH-2014-46 
Projektet ej färdigställt 
Besiktning har skett under februari men 
funktionaliteten är ej ännu till belåtenhet. 
Undersökning tillsammans med leverantör 
pågår. Väntar på en kreditering av 5% av 
anbudsbeloppet som kommer vara 
innestående till dess att full funktionalitet är 
levererad. Eventuella kvarstående medel 
efter projektavslut kommer att omfördelas 
till Åkerbäret om beslut fattas om att starta 
upp en förskola där. 
 

311 92 219 291 

 SUMMA BARN OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 1328 649 679 1328
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Uppföljning av 
Internkontrollplan  
– Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 
. Barn- och utbildningsnämnden 

Bun § 54 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 och eftersom nämnden inte ännu beslutat om ny 
internkontrollplan för 2015, följs 2014 års internkontroll upp. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 2014 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-27 § 54. 1 (3) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan  2015-04-30 – 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, professionalitet 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 Faktura- 
hantering, 
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 

 
  



 2 (3) 
Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 
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. 
 
Uppföljning, april 2015 
15 incidenter har rapporterats under första tertialen 2015. 6 
incidenter där barn fallit eller snubblat, 1 incident där barn klämt sig 
i en dörr, 3 övriga incidenter samt 5 incidenter där barn klättrat över 
staketet och ut på gatan.  
Ett tydligt riskområde har identifierats i  tillbuden där barn klättrat 
över staketet. Orsaken till att barnen kunnat klättra över staketen är 
snöröjningen kring staketen ej är tillräcklig, vilket innebär att snön 
är i höjd med eller över staketen. Ett möte är inplanerat  i september 
med skolchef och teknisk chef i syfte att skapa fungerande rutiner 
till kommande vinter. 
 

 
  



 3 (3) 
 
forts. Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Uppföljning 
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.  
 
Uppföljning, april 2015 
Priskontroll av inköp av lekmaterial från Lekolar AB har 
genomförts. Av de stickprovskontrollerade produkterna var alla 
utom 1 produkt rabatterad. Rabatterna stämde dock inte överens 
med de avtalade rabatterna. Lämnade rabatter både översteg och 
understeg de rabatter som lämnats på olika produktgrupper i 
anbudet. 
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Internkontrollplan för 2015 
– Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Bun § 55 Dnr 00028/2015 609
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med varje bokslut. 
 
Förslag till internkontollplan för 2015 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ajourneras mellan klockan 15.10-15.30 efter 
begäran av Britt-Inger Hedman (v). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2015 

fastställs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-27 § 55. 1 (3) 
 

Internkontrollplan 2015 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Riskbedömning internkontroll Barn‐och utbildningsnämnden utifrån ledande styrdokument 
 

Mål/Styrdokument  Riskområde  Konsekvens  Kontroll/åtgärd  Riskanalys 

        Sannolikhet
(1‐5) 
 

Väsentlighet 
(1‐5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet x 
Väsentlighet) 

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

Behörig personal 
Skollagen 2 kap 11§‐
16§, 20§ 
 
 
 
 

Skollag och 
Skolförordning
ar (Läroplaner, 
Kursmål och 
timplaner) 
följs ej 

Barn och elever får ej den 
omsorg, lärande och 
utbildning de har rätt till. 
 

Ange om varje Förskoleavdelning 
har minst en behörig Förskollärare 
samt andelen behörig personal 
inom grundskola och gymnasium 
 

3  4  12  Medel 

Personalpolitiskt 
handlingsprogram kap 
12 
Representationspolicy 
 
 
 
 

Rutiner för 
extern och 
intern 
representation 
följs inte 

Medarbetare kan bli 
ersättningsskyldiga och 
att kommunen har 
kostnader som inte borde 
finnas 

Implementering hos chefer och 
personal av representations‐ 
Policyn samt stickprovskontroller 
av fakturor avseende 
representation 

 
 
 
2 
 

 
 
 
3 
 
 

 
 
 
6 

 
 
 

Låg 

Skollagen 7 kap 2§‐3§, 
20§‐23§ 
 
 
 
 

Barn och 
elevers rätt till 
utbildning följs 
inte 

Elever får inte den 
utbildning de har rätt till 

Avstämning av folkbokförda 
skolpliktiga elever och aktuella 
klasslistor 
 
 
 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

10 

 
 

Medel 
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forts. Riskbedömning internkontroll Barn‐och utbildningsnämnden utifrån ledande styrdokument 
 

Mål/Styrdokument  Riskområde  Konsekvens  Kontroll/åtgärd  Riskanalys 

        Sannolikhet
(1‐5) 
 

Väsentlighet
(1‐5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet x 
Väsentlighet) 

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

 
Inköpspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 

Inköp görs ej på 
gjorda avtal 

Ökade kostnader samt 
skadeståndskrav 

Stickprovskontroll av fakturor 
 

 
 
3 
 

 
 
4 

 
 

12 

 
 

Medel 

 
Skollagen 5 kap 2§‐4§ 
Trygg och säker miljö 
för barn och elever 
 

Olycksfall och 
tillbud 

Barn och elever skadas
 

Rapportering av tillbud och 
olycksfall från alla skolenheter 
redovisas till nämnden  

 
 
3 

 
 
5 

 
 

15 

 
 

Medel 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande behandling 
 

Barn och elevers 

värdighet kränks 

Skollagen 6 kap 3 

§ 

Barn och elever 
utsätts för kränkningar 
samt eventuella 
skadestånd 
 

I det systematiska kvalitetsarbetet 

enligt årshjulet för 

huvudmannanivån göra en 

övergripande analys av 

inrapporterade kränkningar enligt 

den nya mallen  

 
 
4 
 

 
 
5 
 

 
 

20 

 
 

Hög 
 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande behandling 
 

Barn och elevers 

värdighet kränks 

Barn och elever 

utsätts för kränkningar 

samt eventuella 

skadestånd 

Redovisa antal inkomna 

anmälningar, pågående utredningar 

samt avslutade ärenden 

 
4 

 
5 
 

 
20 

 
Hög 
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Områden för intern kontroll som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 

Mål/Styrdokument  Riskområde  Kontrollmoment  Metod för uppföljning  Frekvens  Kontroll‐ansvarig  Tidplan återrapportering 
nämnd 

Skollagen 7 kap 2§‐
3§, 20§‐23§ 

Barn och elevers rätt 
till utbildning följs inte 

Avstämning av 
folkbokförda 
skolpliktiga elever och 
aktuelle klasslistor  

Folkbokföringsregistret och 
aktuelle klasslistor i IST 

En gång i mitten 
på varje termin 
(oktober & 
mars) 

Rektorer och 
skolassistenter på 
Parkskolan, 
Ringelskolan och 
Fridhemsskolan 

Nämndens, andra möte, i 
maj och sista 
sammanträdet varje år 
 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande 
behandling 

Barn och elevers 
värdighet kränks 

Analys av 
inrapporterade 
kränkningar och 
redovisning av 
anmälningar till 
Skolinspektionen 

Analys och förslag på åtgärder 
utifrån inrapporteringsmallen 
till huvudman  
 
 
Redovisning av 
Skolinspektionsärenden 

Analys 
inrapporterade 
kränkningar en 
gång per år  
 
Skolinspektions‐
ärenden tre 
gånger per år 

Skolchef 
 

Kränkningar till 
nämndens möte i 
september och  
 
 
Skolinspektionsärenden 
varje tertial 

Skollagen 6 kap 2§‐4§ 
Trygg och säker miljö 

Barn och elever skadas 
 

Rapportering av 
tillbud och olyckor 
från alla enheter 
redovisas 

Rapporterna sammanställs 
enhetsvis 

Två gånger per 
år 
 
 
 

Rektorer och 
Förskolechef 

Nämndens första möte 
varje år (höstterminen) 
och nämndens möte i 
september (vårterminen) 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2015 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Bun § 56 Dnr 00053/2015 042
 
Ekonomisk uppföljning januari-april 2015 redovisas. 
 
Ekonom 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 2015-05-27 § 56. 
 

 
 

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 10 541,1 10 432,7 10 664,3 10 780,5 42 418,6

Verksamhet 1 293,5 1 924,9 3 218,8 1 742,5 8 179,7

Interhyra 1 627,2 1 627,2 1 627,2 1 667,4 6 549,0

Summa kostnader 13 461,8 13 984,8 15 510,3 14 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 147,3

Intäkter ‐1 331,5 ‐1 526,3 ‐3 607,8 ‐1 092,3 ‐7 557,9

Summa intäkter ‐1 331,5 ‐1 526,3 ‐3 607,8 ‐1 092,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐7 557,9

Netto 12 130,3 12 458,5 11 902,5 13 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 589,4

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 964,9 1 842,8 1 745,4 ‐811,5 3 741,6

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

Resultat jfr periodiserad budget 37,4 ‐889,9 ‐833,7 2 060,1 373,9

Kommentarer och händelser av betydelse:

Redovisat utfall jämfört med en periodiserad budget ackumulerat per april månad visar på en positiv avvikelse mot budget med ca 370 tkr.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 72 
 

 
 
Iordningställande av 
Åkerbärets lokaler till 
förskoleverksamhet 
(Slalomåkaren 2 och 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
. Tekniska 
. Rektorer 
. Ekonomi 
 

Bun § 57 Dnr 0160/2015 714
 
Skolchef Annette Rylén har meddelat kommunstyrelsen det finns ett stort 
behov av lokaler till förskoleverksamhet från och med hösten 2015. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11 § 42 att inte sälja fastigheterna 
Slalomåkaren 2 och 3 (Åkerbäret) med anledning av ovanstående. 
Kostnaden för iordningställande av lokalerna till förskoleverksamhet 
hänförs till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Nu föreligger behov att iordningställa Åkerbärets lokaler till 
förskoleverksamhet. 
 
Ekonom Ulrika Hallnor och förskolechef Kristina Johansson har tagit fram 
planeringsförutsättningar för förskoleverksamhet på Arvidsjaur tätort samt 
förslag på lösningar för att möta behov av fler förskoleplatser. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Åkerbärets lokaler iordningställs för förskoleverksamhet med start 

januari 2016. 
2. Utökningen av antalet platser ska ske med befintlig personal. 
 

_____ 

 

 

Jäv 

Helen Danielsson (v) deltar varken vid överläggning eller i beslut i ärendet. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning, Ulrika Hallnor 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-27 § 57. 1 (2) 

 
Förslag	på	lösningar	för	att	möta	behov	av	fler	förskoleplatser		
	
A) Befintliga lokaler  
 

Vi använder enbart befintliga lokaler. Utökar antalet småbarnsplatser genom att använda Nattis 
lokaler dagtid för att skapa en småbarnsavdelning, där kan vi placera 10 barn (pga lokalens storlek). 
Vi förtätar på både syskonavdelningarna och småbarnsavdelningarna. För att få plats med 301 barn 
(vt 2016) behöver det vara ca 15 barn per småbarnsavdelning och 1-5 års avdelningar och ca 20 
barn på syskonavdelningarna. Om inte Nattislokalen används behöver det vara 17 barn per 
småbarnsavdelning.  
 
Om utökningen av antalet platser ska ske med befintlig personal innebär det att antalet barn per 
personal ökar från 4,58 barn/personal till 5,02 barn/personal. Ska personaltätheten ligga kvar på 
dagens nivå, behöver ca 5 tjänster tillsättas, vilket motsvarar en kostnadsökning med ca 2 Mkr.  
 
 
B) Öppna förskola på Åkerbäret januari 2016  
 

Ett annat alternativ är att öppna en förskola på Åkerbäret med en småbarnsavdelning samt en 
syskonavdelning. Med två avdelningar på Åkerbäret behövs det vara ca 13-15 barn per 
småbarnsavdelning och 1-5 års avdelningar och ca 18-20 barn på syskonavdelningarna för att få 
plats med 301 barn (vt 2016).  
 
Förslaget är att utökningen av antalet platser framförallt ska ske genom omorganisation av befintlig 
personal. Fullt utbyggt med två avdelningar beräknas 5,5 tjänster omfördelas genom 
omorganisation samt kompletteras nyanställning med 2,0 tjänst. Kostnadsökningen för löner blir då 
ca 850 tkr. Det innebär det att antalet barn per personal ökar från 4,58 barn/personal till 4,85 
barn/personal.  
 
Lokalkostnaden för Åkerbäret med nuvarande internhyresnivå för förskolelokaler är 
ca 400 tkr per år.  
 
För att starta igång två nya avdelningar estimeras följande behov av investeringar: 
 
Lokaler Stängsel runt gården 75 tkr 
 Lekutrustning utomhus 50 tkr 
 Förråd 50 tkr 
 Kylskåp 2 st 10 tkr 
 Frysskåp 2 st 10 tkr 
 Summa lokaler 195 tkr 
 
Inventarier Kapphyllor 40 st 40 tkr 
 Soffa 2 st 30 tkr 
 Stolar barn 40 st 32 tkr 
 Stolar vuxna 6 st 3 tkr 
 Soffbord 10 tkr 
 Matbord 30 tkr 
 Barnvagnar 10 st 40 tkr 
 Skötbord 10 tkr 
 Vägghyllor 20 tkr 
 Textilier 10 tkr 
 Summa inventarier 10 tkr 
 
Totala investeringar  420 tkr 
  



 2 (2) 
 
Vid en avskrivningstid på 10 år blir avskrivningarna 42 tkr per år samt tillkommande internränta.  
 
Verksamhetskostnader i form av förbrukningsmaterial, mat, tillsynsavgifter m.m. beräknas till ca 
200 tkr per år. 
 
Sammanställning kostnadsökning per år 
Personalkostnader 2,0 tjänst 850 tkr 
Verksamhetskostnader  200 tkr 
Internhyra 400 tkr 
Kapitalkostnad investering 45 tkr 
 1495 tkr 
 
En möjlighet att minska de totala lokalkostnaderna för förskolelokaler i samband med att 
Åkerbärets lokaler tas i bruk är att flytta Nattisverksamheten till Åkerbäret. De totala 
lokalkostnaderna minskar då med 34 tkr.  
 
C) Öppna förskola på Åkerbäret från hösten 2015  
 

Önskemålet från förskolechef är att öppna Åkerbäret redan till hösten 2015 eftersom det inte är 
optimalt att flytta barn provisoriskt till olika avdelningar för att sedan flytta dem en gång till i 
januari. Upplägget vid en start först i januari 2016 är att provisoriskt skapa en 3-årsavdelning i 
personalrummet på Nyborg under hösten som bildar syskonavdelning på Åkerbäret i januari-16 
samt skapa en provisorisk småbarnsavdelning på Nattis. De två nya avdelningarna på Åkerbäret ska 
då bemannas genom omorganisation av 5,5 tjänster inom förskolan samt en utökad tjänst från 
augusti 2015. Med de barn som står i kö och önskar förskoleplats till hösten beräknas det vara ett 
behov av 277 förskoleplatser på tätorten vilket är två fler än nu i maj.  
 
Beräknad kostnadsökning 2015 
Personalkostnader 170 tkr 
Verksamhetskostnader 60 tkr 
Internhyra 200 tkr 
 430 tkr 
 
Omprioritering i investeringsbudgeten för 2015 behöver göras för att kunna finansiera de 
investeringar som krävs för igångsättande.  
 
Finansiering 
 

Eftersom årsprognosen i samband med delårsbokslutet per siste april visar på ett underskott för 
barn-och utbildning finns det inga överskott att finansiera en uppstart av Åkerbäret hösten 2015. 
Uppstart behöver då finansieras med motsvarande kostnadsminskning inom förskolans verksamhet 
eller inom övriga verksamheter.  
 
Medel har äskats i 2016 års budget för att starta upp två förskoleavdelningar på Åkerbäret. De 
nuvarande signalerna från ekonomiutskottet är att barn- och utbildning inte kommer att få äskade 
medel och då krävs kostnadsminskningar för att möjliggöra uppstart av Åkerbäret. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 73 
 

 
 
Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2015/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer Sandbacka 
. Margareta Renberg 
. Britt-Marie Lindkvist 
. Ekonom/Controller 
 

Bun § 58 Dnr 00130/2015 605 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-09-24 § 39 om 
interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2014/2015. 
 
Rektor Lars Hagnelius föreslår att höja de interkommunala avgifterna för 
läsåret 2015/2016. Jämförelse har gjorts med riksprislistan samt med 
kommuner som har liknande utbildningar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Fastställa följande interkommunala terminsavgifter för 

Sandbackaskolan läsåret 2015/2016; 

Program Läsåret 2015/2016 – kr/termin 
   

 

Barn- och fritidsprogrammet 48 410 kr 
Fordonsprogrammet, åk 1 71 000 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 71 000 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 88 296 kr 
Fordonsprogrammet, snöfordon / turism 71 000 kr 
Naturvetenskapliga programmet 48 410 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 52 324 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet 48 256 kr 
Ekonomiskt program 48 256 kr 
 

Introduktionsprogram 
Språkintroduktion 53 248 kr 
Preparandår 52 736 kr 
Yrkesintroduktion, Avg beroende på utb omfattning 
Programinriktat individuellt val, Avg enl närliggande programval 
Individuellt alternativ Avg beroende på utb omfattning 
 

Gymnasiesärskolan  /  SMHR, SINA 104 030 kr 
Gymnasiesärskolan  /  Verksamhetsträning 115 360 kr 
Gymnasiesärskolan  /  FP 127 305 kr 
 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-09-24 § 39 upphör att 
gälla. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 74 
 

 
 
Regler och riktlinjer för 
skolskjutsar 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunfullmäktige 

Bun § 59 Dnr 00082/2015 003
 
Barn- och utbildningsnämnden presenterades ett förslag på nytt reglemente 
för skolskjutsar för vidare diskussion i de politiska partierna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-11 § 15 att förslag till 
Regler och riktlinjer för skolskjutsar skickas till de politiska partierna på 
remiss. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar antas och börjar gälla 2015-07-01. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till regler och riktlinjer för skolskjutsar 
Yttrande Vänsterpartiet 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (6) 
 

FÖRSLAG 
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
 

Fastställt av kommunfullmäktige  2015-06-23 § 

 
Rätten till kostnadsfri skolskjuts 
 
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
som går i grundskola och grundsärskola om det behövs med hänsyn till  
 

 färdvägens längd 
 trafikförhållanden 
 funktionsnedsättning 
 någon annan särskild omständighet 

 
Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaurs kommun och gå i den skola som 
kommunen placerat eleven i.  
 

 Färdvägens längd 
 
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola anses 
föreligga när färdvägen är 3 km eller längre. 
 
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skolskjutshållplats 
anses föreligga när den färdvägen är 2,5 km eller längre. 
 
Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola eller 
skolskjutshållplats.  
 

 Trafikförhållanden 
 
Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens 
färdväg mellan elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. För att behov 
av skolskjuts ska anses föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens 
säkerhet är i fara. 
 
Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av 
relationen mellan elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten 
är att eleven vid 12 års ålder har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön 
finns det många olika förhållanden som kan göra att elevens säkerhet är i fara.  
 
Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och 
belysning inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara. 
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FÖRSLAG 
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
 

Fastställt av kommunfullmäktige  2015-06-23 § 

 
 Funktionsnedsättning 

 
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om 
funktionsnedsättningen har viss varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet 
att själv ta sig mellan elevens hem och skola. En funktionsnedsättning kan anses ha 
en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor. 
 
Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig 
funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om 
elevens eller kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. 
Vårdnadshavaren ansvarar för att frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven 
avslag ska beslutet bifogas ansökan om skolskjuts.  
 
Läkarintyg kan krävas in. 
 

 Annan särskild omständighet 
 
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan 
särskild omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad 
som kan vara sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta 
hotbilder, eller fall där eleven är mobbad. 
 
Elev i förskoleklass 
 
Elev i förskoleklass kan åka med befintlig skolskjuts eller busslinje om kraven på 
skolskjuts uppfylls samt i mån av utrymme. Det föreligger ingen rättighet till 
skolskjuts för elev i förskoleklass. 
 
Skolskjuts för elever med växelvis boende 
 
Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaurs 
kommun, och går på anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om 
övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende menas att barnet bor 
lika mycket hos vardera föräldern. Tillfälliga resor eller umgängesresor omfattas inte.  
Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är 
folkbokförd utanför Arvidsjaurs kommun.  
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FÖRSLAG 
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
 

Fastställt av kommunfullmäktige  2015-06-23 § 

 
Elev som flyttar till annan bostad inom kommunen 
 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde inom Arvidsjaurs 
kommun och får tillstånd att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri 
skolskjuts till och från sin nya adress. Men kommunen 
ska anordna skolskjuts till den självvalda skolan om det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
 
 
Elev går i annan skola än den anvisade  
 

 Elev som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den som 
kommunen har anvisat eleven till, har rätt till skolskjuts om kraven för 
skolskjuts uppfylls, och om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter.  

 
 Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

en annan kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom 
hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter. 

 
 Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan 

kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det 
kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
 

 Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 
en annan kommuns skola och som måste övernatta i den mottagande 
kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan om 
kraven för skolskjuts uppfylls. 

 
Den mottagande kommunen ska då ombesörja att skolskjuts anordnas. 
Hemkommunen ska betala. 
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FÖRSLAG 
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
 

Fastställt av kommunfullmäktige  2015-06-23 § 

 
Skolskjuts på olika sätt 
 
De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.  
 
Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning 
innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, 
på frivillig grund, mot ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med 
kommunen. 
 
Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi. 
 
Ansvarsfördelning 
 
Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och 
skolskjutshållplatsen, samt under den tid eleven uppehåller sig vid denna 
skolskjutshållplats. Om eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för 
att eleven kommer till skolan. 
 
Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven 
inte ska åka med. 
 
Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande 
trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta 
skolskjutshandläggare om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår.  
  
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att 
ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. 
 
Styrdokument för skolskjutsverksamhet 
 

- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts 
- Skollagen 
- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning 
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FÖRSLAG 
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
 

Fastställt av kommunfullmäktige  2015-06-23 § 

 
Busskort – en värdehandling 
 
De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av 
kommunen första skoldag på läsåret. Om kortet tappas bort eller handhavs oaktsamt 
beställs ett nytt kort mot en avgift om 50 kronor. 
 
Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, 
studieavbrott eller dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan. 
 
Säkerhet 
 
Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkolås, 
säkerhetsbälten mm. 
 
För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska 
varningsblinkers vid de hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och 
påstigningsplatser. 
 
Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna. 
 
Var anmäler jag behov av skolskjuts? 
Vart vänder jag mig med frågor? 
 
Har du frågor eller vill du göra en ansökan om skolskjuts ska du i första hand vända 
dig till skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat 
gällande beslut om skolskjuts utifrån Barn och utbildningsnämndens regler och 
riktlinjer.  
 
Överklagan 
 
Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande 
skolskjuts ska i första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan 
sker till förvaltningsrätten. 
 
Skicka överklagan till: 
 

Arvidsjaurs kommun 
Barn och utbildning 
933 81 Arvidsjaur 
 
 
 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 75 
 

 
 
SKA – Systematiska 
kvalitetsarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Berörda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 

Bun § 60 Dnr 00104/2015 610 
  
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 
ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. 
 
I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. 
T.ex. om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en 
analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för 
beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process 
som innehåller fyra faser: uppföljning - analys och bedömning - planering - 
genomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med 
ny uppföljning för att få fram ett nytt nuläge osv. 
 
Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och 
läroplanerna. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande 
helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare. 
 
Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer om systematiskt 
kvalitetsarbetet för skolväsendet 
 
Vid utskottets sammanträde 2015-04-01 hölls genomgång av de nationella 
målen och diskussion om vilka lokala mål som nämnden prioriterar att 
fokusera på för att styra mot de nationella målen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-22 § 36 att ge skolchefen 
i uppdrag att presentera ett årshjul på huvudmannanivå som rör det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förslag på årshjul har presenterats av 
skolchefen vid utskottets sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årshjul som rör det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

antas. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till årshjul 
 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 76 
 

 
 
Nollintag på restaurang 
och livsmedelsprogrammet 
vid Sandbackaskolan 
läsåret 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Annette Rylén 
. Berörda rektorer 
. Exp Sandbackaskolan 
. Revisorer 
. Ulrika Hallnor 
 

Bun § 61 Dnr 00161/2015 612 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-03-13 § 19 beslutat att alla 
gymnasieprogram ska bära sina egna kostnader. 
 
Lars-Håkan Andersson, rektor på Sandbackaskolan, har inlämnat en 
skrivelse där han ansöker om nollintagning till restaurang och 
livsmedelsprogrammet läsåret 2015/2016 på grund av för få sökande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Nollintag på restaurang och livsmedelsprogrammet läsåret 2015/2016 

godkänns. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 77 
 

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

Bun § 62 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 2015-01-01--2015-04-30 
 

Sammanfattning 
 

Nettokostnaden för Nattis har uppgått till 371 tkr för perioden januari-april. 
Verksamhetskostnaderna ligger högre än budgeterat. Intäkterna består av 
statsbidrag som beräknas uppgå till 68 tkr på helårsbasis. Total nettokostnad 
för att bedriva nattisverksamheten beräknas under året uppgå till ca 1 200 
tkr. 
 

16 barn är inskrivna i Nattisverksamheten. 13 av dessa barn har även en 
plats inom ordinarie förskoleverksamhet eftersom behoven av omsorg även 
dagtid föreligger. Under januari-april har verksamheten varit öppen 92 dagar 
och av dessa har det varit barn på plats 64 dagar, vilket motsvarar en 
beläggning på ca 70 %. De dagar som det varit öppet och barn har varit på 
plats så har det i medeltal varit 3 barn per dag, som mest 7 barn och som 
minst 1 barn. 
 

Förslag under sammanträdet 
 

Pernilla Granberg (c) 

Godkänna redovisningen. 

Utreda annan form av omsorg på obekväm arbetstid. 
 

Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter hon förklarar att barn- 
och utbildningsnämnden bifallit desamma. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
2. Uppdra till barn och ungdomsförvaltningen att utreda annan form av 

omsorg på obekväm arbetstid som innehåller kostnadsanalys och 
eventuella konsekvenser. 

3 Redovisning ska ske vid nämndens sammanträde i september. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning, Ulrika Hallnor 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 78 
 

 
 
Verksamhetsstöd för år 
2016 – Teknikens Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Teknikens Hus 

Bun § 63 Dnr 00140/2015 052 
 
Teknikens Hus ansöker om 35 000 kronor i anslag till verksamheten år 
2016.  
 
Teknikens Hus är ett science center för hela regionen och ett nav för 
pedagogisk utveckling. Teknikens Hus är mötesplats för tekniknyfikna i alla 
åldrar i mer än två decennier. 
 
Från och med 2007 har Arvidsjaurs kommun inte anslagit några pengar till 
Teknikens Hus. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ansökan om bidrag avslås. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 79 
 

 
 
Val av representanter för 
barn- och 
utbildningsnämnden i 
Rådet för 
funktionshindrade och 
pensionärer 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rådet för funktionshindrade 
  och pensionärer 
. Kristina Taimi 
. Kf:s presidium 

Bun § 64 Dnr 00117/2015 101 
 
Kommunfullmäktigehar2015-04-14 72 antagit arbetsordning för Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer. 
 
I arbetsordningen framgår att barn- och utbildningsnämnden ska utse en 
ordinarie representant med ersättare i rådet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade2015-04-22 § 40 att utse Britt-Inger 
Hedman som ordinarie ledamot. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Som ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

mandatperioden 2015-2018 utses Kristina Taimi (s). 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2015-04-14§  
Kf: presidium 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 80 
 

 
 
Rutiner för information till 
barn- och 
utbildningsnämndens 
ledamöter om pågående 
sekretessärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Nämndskansliet 
. Annette Rylén 
. Rektorer 

Bun § 65 Dnr 00139/2015 606
 
Pernilla Granberg (c) har initierat ett ärende om att hitta bra rutiner för att 
informera nämnden om pågående sekretessärenden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-21 § 43 att ge skolchefen 
i uppdrag att ta fram former för detta. 
 
Skolchef Annette Rylén har vid utskottets sammanträde presenterat ett 
förslag på rutiner. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Följande rutiner för information om pågående sekretessärenden ska 

följas: 
 

I nämndens protokoll, under punkten meddelandeärenden, lämnas 
information om inkomna och avslutade sekretessärenden. 
 
I nämndens protokoll, under punkten anmälan av beslut i delegerade 
ärenden, delges beslut i sekretessärenden som har fattats av berörda 
delegater. 
 
Handlingar till sekretessärenden finns tillgängliga på nämndskansliet för 
nämndens ledamöter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 81 
 

 
 
Överklagan -Skrivelse med 
önskemål om förskola 
utöver de ordinarie 
öppettider som regleras i 
"Regler och rutiner för 
förskola och fritidshem" 
 

Bun § 66 Dnr 00116/2015 710
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2015-01-21 § 7 Regler och rutiner för 
förskola och fritidshem. I dokumentet regleras bland annat ordinarie 
öppettider för förskola och fritidshem i Arvidsjaurs kommun. 
 
En förälder i en by utanför tätorten har ansökt om förskola på morgonen på 
tid som ligger utanför ordinarie öppettider. Skälet är att föräldern börjat ett 
arbete som kräver skiftgång. Ansökan gäller tid från kl 05.35 varannan 
vecka. 
 
Enligt Skolverket är verksamhet mellan kl 19.00-06.00 inte förskola, utan 
omsorg på obekväm arbetstid. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-21 § 43 att avslå ansökan 
med hänvisning till gällande Regler och rutiner för förskola och fritidshem. 
 
Sökanden har överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut, varför 
ärendet tas upp till behandling igen. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Pernilla Granberg (c) 
Bifall till ansökan med hänvisning till punkt 5 i bilaga 1:1 i Regler och 
rutiner för förskola och fritidshem; 

Vistelsetid skall i första hand fastställas med utgångspunkt från 
föräldrarnas arbetstidsförläggning /studieomfattning, 
I förskola gäller: 
För barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar gäller vistelsetiden 
9.00-12.00 måndag till fredag eller 9.00-14.00 måndag, tisdag och torsdag.
I fritidshem gäller: 
För barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar gäller vistelsetiden 
efter skoldagens slut till 16.00 måndag till fredag. 

 
Proposition 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att barn-och utbildningsnämnden beslutat att vidhålla nämndens 
beslut 2015-04-21 § 43. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Annette Rylén 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förvaltningsrätten 
. Sökanden 

forts Bun § 66 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ansökan avslås med hänvisning till gällande Regler och rutiner för 

förskola och fritidshem. 
 
_____ 
 
 

Reservation 
Pernilla Granberg (c), Lennart Wigenstam (c), Jerry M Johansson (c). 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Annette Rylén 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 83 
 

 
 
Begäran om förklaring till 
ej genomförda 
investeringar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 67 Dnr 00167/2015 042
 
I samband med redovisning av barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2015 kom frågan upp, varför de 100 tkr som fanns i 
kommunstyrelsens investeringsbudget 2014 för upprustning och 
förbättringar av utemiljön vid Glommersträsk förskola inte har genomförts 
och varför dessa pengar inte har överförts till 2015 års investeringsbudget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är inte nöjd med att de investeringar som det 
har beslutats om avseende ovanstående inte har genomförts. Utemiljön är 
viktig i den pedagogiska verksamheten och för barnen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Av kommunstyrelsen begära följande:  
 

1. Förklaring till varför pengarna till upprustning och förbättringar av 
utemiljön vid Glommersträsk förskola har strukits i 2015 års 
investeringsbudget. 

2. Utemiljön vid kommunens förskolor och skolor ska prioriteras och 
att de pengar som var avsedda för upprustning i 2014 års 
investeringsbudget införs igen. 

3. Alla förändringar i investeringsbudgeten som rör barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter måste kommuniceras med barn 
och ungdomsförvaltningen. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 84 
 

 
 
Skolchefens rapport 
 

Bun § 68 Dnr 00020/2015 600
 
Skolchef Annette Rylén informerar om följande; 
 
Kränkningar 
Från Fridhemsskolan har fyra kränkningar rapporterats. 
Från Ringelskolan har tre kränkningar rapporterats in. 
Från Parkskolan har ett flertal kränkningar rapporterats in. 
Inga kränkningar har rapporterats från Sandbackaskolan. 
 
Olycksfall 
Från Ringelskolan har två olycksfall rapporterats. 
Från Sandbackaskolan har en trafikolycka rapporterats. 
 
Preliminära ansökningar till gymnasieskolan från ungdomar i vår kommun 
Barn- och fritidsprogrammet 16 st 
Ekonomiprogrammet 10 st 
Transportprogrammet 22 st 
Riksintag FTR (Snöskoter) 2 st 
Samhällsprogrammet 6 st 
Vård och omsorgsprogrammet 12 st 
 
Det finns också ett stort behov av vuxenutbildningar. 
 
Rekryteringar 
Rekrytering av låg- och mellanstadielärare och lärare i engelska på 
högstadiet och biträdande rektor 50-75 % på Sandbackaskolan pågår. 
 
Färdigställda rekryteringar 
Rektor 100 % Sandbackaskolan. 
Biträdande rektor 50 % Fridhemsskolan. 
So-lärare 50 % Fridhemsskolan. 
Studie- och yrkesvägledare 75 % Sandbackaskolan. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 85 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

Bun § 69 Dnr 00020/2015 600
 
Ordföranden Britt-Inger Hedman rapporterar om följande: 
 
Utskottet kommer att sammanträda hel dag under resten av 2015 
Barn- och utbildningsnämndens utskott kommer under kommande 
sammanträden att sammanträda hel dag för att ha möjlighet att mera 
ingående jobba med styrning av nämndens verksamhetsområden.  
 
Deltagit i ett Webb-seminarium om ny teknik i skolan 
Ordföranden redogjorde för seminariet, bl a att svensk skola inte kan klara 
sig utan den nya tekniken. Vid upphandling ska man först titta på 
pedagogiken och sedan på tekniken. Viktigt med bra infrastruktur i nätverk. 
 
Aktuell skolpolitik i Kiruna 2015-08-18--20 
18-20 augusti kommer Aktuell skolpolitik – Att leda en kunskaps-
organisation i utveckling, att hållas i Kiruna. 
Beslut om vilka ur nämndens som ska delta beslutas av ordföranden. 
 
Utbildningsminister Gustaf Fridolin besöker Norrbotten den 26 augusti 2015
Utbildningsdepartementet inbjuder till en regional träff om skolutveckling 
med utbildningsminister Gustav Fridolin. Inbjudna är kommunstyrelsens 
ordförande samt vice ordförande(n), ordförande samt vice ordförande(n) i 
den/de nämnd/nämnder som ansvarar för förskola och grundskola, 
förvaltningschef med ansvar för förskola och grundskola samt en lokal 
representant från respektive Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och 
Sveriges skolledarförbund samt andra större aktörer med ansvar för skolans 
utveckling i regionen. 
Mötet i Norrbottens län kommer att hållas onsdagen den 26 augusti i Luleå 
kl 13.30 – 17.00. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

  



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-05-27 
 
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 -          

 5 Helen Danielsson 1          

 6 Pernilla Granberg 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Jerry M Johansson 1          

 9 Carl-Johan Olofsson -          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Jörgen Andersson           

 2 Mats Åhman 1          

 3 Tycko Johansson           

 4 Maria Hedberg           

 5 Anna Svensson           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund 1          
 

Summa 9          
 
 
 


