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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan  08.30 – 16.00. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Mats Åhman (s) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Pernilla Granberg (c) 
Tycko Johansson (s), tjg ers 
Anna Svensson (v), tjg ers 
 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef, §§ 70-71, 73-98 

Ulrika Hallnor, ekonom, §§ 70-71, 74-98 
 Erika Lindqvist, IT-pedagog, § 91 

Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande, §§ 70-71, 74-96 
Inga Sandström, sekreterare 
 

 
 
 
 
Utses att justera Pernilla Granberg 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-10-14 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 70-98 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Pernilla Granberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-30 
 
Datum då anslaget 2015-10-14 Datum då anslaget 2015-11-05 
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Underskrift   
 Inga Sandström 
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Ärendeförteckning 
 

Bun § 70 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bun § 71 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 72 Dnr 00021/2015 600
Tema - Uppföljning av Axel Danielssons utbildning för politiker 
 
Bun § 73 Dnr 00021/2015 600
Verksamhetsuppföljning - Fridhemsskolan 
 
Bun § 74 Dnr 00247/2015 042 
Delårsrapport 2015-08-31 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 75 Dnr 00141/2014 042
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till och 
med 2015-08-31 
 
Bun § 76 Dnr 00028/2015 609
Uppföljning -Internkontrollplan för 2015 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bun § 77 Dnr 00270/2014 611
Tillsyn vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 
43-2014:4426 
 
Bun § 78 Dnr 00271/2014 611
Tillsyn vid Parkskolan i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 43-
2014:4427 
 
Bun § 79 Dnr 00272/2014 612
Tillsyn vid gymnasieskola och gymnasiesärskola, Sandbackaskolan i 
Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 43-2014:4429 
 
Bun § 80 Dnr 00310/2014 615
Tillsyn vid Arvidsjaurs kommuns vuxenutbildning - Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:3274 
 
Bun § 81 Dnr 00311/2014 611
Tillsyn vid fritidshem i Arvidsjaurs kommun- Skolinspektionen, Dnr 43-
2014:3274 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 forts.  
 
Bun § 82 Dnr 00312/2014 714
Tillsyn vid förskola i Arvidsjaurs kommun- Skolinspektionen, Dnr 43-
2014:3274 
 
Bun § 83 Dnr 00313/2014 611
Tillsyn vid Ringelskolan i Arvidsjaurs kommun- Skolinspektionen, Dnr 43-
2014:4428 
 
Bun § 84 Dnr 00314/2014 610
Tillsyn av huvudmannen (Barn- och utbildningsnämnden) i Arvidsjaurs 
kommun- Skolinspektionen,  Dnr 43-2014:3274 
 
Bun § 85 Dnr 00238/2014 606
Beslut - Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs 
kommun – Skolinspektionen, Dnr 41-2014:5062 
 
Bun § 86 Dnr 00215/2015 624
Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens 
kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska 
vaccinationsprogrammet 
 
Bun § 87 Dnr 00216/2015 610
Remiss - Kostpolicy för Arvidsjaurs kommun 
 
Bun § 88 Dnr 00167/2015 042
Förklaring till ej genomförda investeringar 2014 
 
Bun § 89 Dnr 00201/2015 709
Tjänstgöringsdagar för barn- och utbildningsnämndens ordförande 
mandatperioden 2015-2018 
 
Bun § 90 Dnr 00248/2015 618
Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret 
 
Bun § 91 Dnr 00229/2015 609
IKT- plan (Informations- och kommunikationsteknologi) för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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 forts.  
 
Bun § 92 Dnr 00049/2015 714
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
Bun § 93 Dnr 00087/2015 007
Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom grundskolan 
- Redovisning av handlingsplan 
 
Bun § 94 Dnr 00249/2015 006
Sammanträdesplan år 2016 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 95 Dnr 0253/2015 714
Skrivelse angående Samisk förskola vid avdelning Fjärilen på Nyborgs 
förskola 
 
Bun § 96 Dnr 00251/2015 105
Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
Bun § 97 Dnr 00020/2015 600
Skolchefens rapport 
 
Bun § 98 Dnr 00020/2015 600
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 70 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Barn- och utbildningsnämndens utskott §§ 1-2 2015 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Skolchef Annette Rylén 
1.10.3 Beslut om mottagande och antagning av elev- 
 i gymnasiesärskolan §§ 1-1 2015 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman 
1.1.5 Yttrande till Skolinspektionen §§ 3-4 2015 
 
Rektor Lars Håkan Andersson 
1.9.7  Beslut om antagning av elever till gymnasie- 
skolan §§ 1-1 2015 
 
Rektor Lars Håkan Andersson 
1.9.13 Beslut om undervisningen på ett nationellt 
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år §§ 1-1 2015 
 
Rektor Lars Håkan Andersson 
1.9.20 Beslut om undervisningen på ett nationellt till sitt 
innehåll får avvika från vad som annars gäller för  
programmet §§ 1-1 2015 
 
Rektor Anneli Andersson 
1.4.2 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår 
barnet fyller 8 år §§ 1-1 2015 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och  
gymnasium §§ 3-6 2015 
 
Skolassistent Britt-Marie Lindkvist 
1.9.33 Beslut om stöd till inackordering §§ 5-5 2015 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bun § 71 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Ensamkommande barn, utvidgade anvisningar 
- Migrationsverket och Sveriges länsstyrelser 

 
* Gröna Nyckeltal 2014 
- Miljökontoret, Arvidsjaurs kommun 
 
* Beslut – Laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om 

överklagandet inkommit i rätt tid. (Dnr 116/2015-710) 
- Förvaltningsrätten i Luleå 
 
* Anmälan om situationen för en elev i förskoleklass (Dnr 250/2015-606) 
- Skolinspektionen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

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

Bun § 72 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 utbildningsnämnden beslutade 2015-05-27 § 50 att respektive 
politiskt parti skulle tar med sig ovanstående punkter för diskussion i sin  
partigrupp. 

 

Vid dagens sammanträde har nämnden bland annat pratat om: 

- behovet av nya kontaktvägar in verksamheterna 

- respekt gentemot varandra och mot tjänstemännen 

- genomgång av de av fullmäktiga fastställda ledstjärnor för arbete 
nämnder och styrelser. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsuppföljning 
- Fridhemsskolan 
 

Bun § 73 Dnr 00021/2015 600
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har besökt Fridhemsskolan. 
 
Nämnden fick följande information  
 

 hur skolan arbetar med att rekrytera, behålla och utveckla sin personal 
 mattelyftet 
 arbetslagen – presentation av sitt arbete 
 IKT-arbetet 
 hur år 10 och 7:4 arbetar 
 SvA och Nyanlända  
 
Nämnden fick också tillfälle att ställa frågor om verksamheten. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsrapport 2015-08-31 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 

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

Bun § 74 Dnr 00247/2015 042 
 
Delårsrapport 2015-08-31 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska behandlas.  
 
Prognosen visar att barn- och utbildningsnämnden går mot ett överskott på 
1 811 tkr på helårsbasis. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2015-04-30 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-30 § 74. 1 (29) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2015 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Barn-och utbildning 
 

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  113 878 71 245 66 297 114 749 -871 
Verksamhet  28 120 16 792 15 999 27 291 829 
Internhyror  20 009 13 339 11 326 20 009 0 
        

Summa kostnader  162 007 101 377 93 621 162 048 -41 
        

Intäkter  -22 194 -15 662 -16 422 -24 046 1 852 
        

Netto  139 813 85 714 77 199 138 002 1 811 
 
Ekonomi 
Prognosen för helåret 2015 tyder på en positiv avvikelse mot budget med ca 1,8 Mkr. 
Verksamhetskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat vilket bland annat beror på att färre 
elever går sin utbildning i annan kommun vilket innebär att de interkommunala avgifterna blir 
lägre. Förändringar i antalet elever i andra kommuner har skett efter förra delårsbokslutet. De 
högre intäkterna beror bland annat på att vi har fått fler elever från andra kommuner i förskolan 
och grundskolan samt att vi räknar med att få ett positivt besked från Skolverket gällande 
statsbidrag för lågstadiesatsningen. Vi har däremot inte räknat med statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan. Ansökan är skickad men fördelning av pengar kommer att ske utifrån 
hur stora barngrupper huvudmännen har haft. I jämförelse med riket och kommungruppen har vi 
tidigare haft mindre barngrupper vilket gör att vi inte vågar räkna med att vi får något 
statsbidrag.  
 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig, med undantag av årskurs 2 på 
Ringelskolan som består av 4 klasser samt förskoleklass som består av två klasser. Antalet elever 
i förskoleklass och grundskolan i kommunen är totalt 21 elever färre än förra läsåret. Antalet 
elever per skola är: Ringelskolan 413 elever (-7 elever), Fridhemsskolan 199 elever (-7 elever) 
och Parkskolan 26 elever (-7 elever). 
 

 
Diagram 1: Antal elever i grundskola och förskoleklass Lå 10/11 – Lå 15/16 
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Antalet barn i förskolan och fritidshemmen är den här hösten 24 fler än förra hösten. Antalet 
barn i förskolan är totalt 282 barn (+26 barn) och antalet barn på fritids är 198 barn (-2 barn). 

 
Diagram 2: Antal barn på förskola och fritids åren 2010-2015 
 
 
Händelser av betydelse 
Satsningen på tidsenliga verktyg (läsplattor och bärbara datorer till elever) enligt IKT-planen 
fortsätter. 
 
Personal 
Rekryteringen av behörig personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Att få behörig 
personal blir allt svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. För att underlätta 
rekryteringen har vi arbetat mot Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet genom 
organisationen Akademi norr och har tillslut fått en distansutbildning från LTU till 
lågstadielärare och mellanstadielärare vilken startade i september 2015 samt en 
förskollärarutbildning som startar i januari 2016. Studiegrupper kommer att finnas i vår kommun 
samt i våra grannkommuner. Till eleverna som läser på distansutbildningarna här i kommunen 
kommer vi att erbjuda praktikplatser och eventuella vikariat som går att kombinera med 
studierna. Ett annat sätt att säkra tillgången på lärare med rätt behörighet är en generös 
fortbildningspolicy. Arvidsjaurs kommun betalar 500 kronor per högskolepoäng till resor, 
boende och litteratur till anställda. Vid distansstudier med sammankomster på annan ort kan 
dessa genomföras till 50 % på arbetstid med lön. Utbildningen ska syfta till att täcka behov i 
framtiden och beslutas av Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har varje år någon/några lärare 
som också studerar inom Lärarlyftet, för närvarande mellanstadielärare som läser in Ma/No-
behörighet. Vi har också lyckats rekrytera tillbaka tidigare anställd personal till både 
grundskolan och gymnasiet genom att erbjuda högre lön. 
 

  Andel lärare med pedagogisk Andel lärare med  
  högskoleexamen (%) lärarlegitimation (%) 

Lärarkategorier: Arvidsjaur Riket Arvidsjaur Riket 
Lärare 1-3 80,8 87,6 65,4 76,7 
Lärare 4-6 80,0 84,2 68,0 73,0 
Lärare 7-9 85,2 81,0 70,4 72,1 
Speciallärare 100,0 93,9 0,0 25,8 

Specialpedagoger 83,3 96,7 33,3 37,9 
Förstelärare 100,0 98,4 100,0 99,5 
Tabell 1: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och lärarlegitimation läsåret 2014/2015 
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Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till tio karriärstjänster. Under perioden har fem 
lärare arbetat som utvecklingslärare. 
 
Den totala sjukfrånvaron är marginellt lägre i år jämfört med samma period 2014. 
Korttidssjukfrånvaron har minskat samtidigt som sjukfrånvaron längre än 60 dagar har ökat med 
7 procentenheter. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro 
(%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl. 
tjänstledigheter*)  

Antal omräknade 
heltider exkl. 
tjänstledigheter*) 

2015-08-31 5,67 53,22 265,88 233,54 
2014-08-31 5,74 46,20 259,49 233,05 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
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, officiell statistik publiceras under december månad. 
 
Under året 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 har beslutat om en ny internkontroll 
plan samt ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 
 
Trygghet och studiero 
Ett av verktygen vi använder för att följa upp elevernas trygghet och studiero är SKL:s elevenkät 
”Öppna jämförelser mjuka värden” med sju frågor kring hur eleverna i åk5 och åk8 upplever sin 
situation i skolan.  
Alla tillfrågade elever i åk5 har svarat att de känner sig trygga i skolan och att de anser att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter. Bedömningen är att värdegrundsarbete och Trygghetsråd fungerar 
bra på mellanstadierna i kommunen. I jämförelse med jämförbara kommuner, länet och riket har 
Arvidsjaur ett bättre sammanvägt resultat alla år som resultat finns tillgängliga. 
 
I åk8 har alla elever utom två svarat att de känner sig trygga i skolan. Bedömningen är att 
värdegrundsarbete och Trygghetsråd fungerar bra på Fridhemsskolan. Däremot visar resultatet 
att skolan står inför en stor utmaning och att ett viktigt arbete måste genomföras för att höja 
elevernas nyfikenhet och lust att lära. Resultatet visar att nästan bara 1/3 av eleverna tycker att 
”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”. Även i åk8 har Arvidsjaur ett 
bättre sammanvägt resultat i jämförelse med jämförbara kommuner, länet och riket. 
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Kostnadseffektivitet 
När SKL:s Analysgrupp gjorde sin genomlysning av kommunens ekonomi 2012 jämfördes bland 
annat avvikelsen mellan kommunens nettokostnad och den strukturårsjusterade 
standardkostnaden för olika verksamheter. Förvaltningen har fortsatt att följa hur avvikelsen 
utvecklats mellan åren för våra verksamheter; Förskola och skolbarnomsorg (Bo), Grundskola 
inkl. förskoleklass (Grsk) samt Gymnasium (Gysk). År 2012 var den procentuella avvikelsen för 
dessa verksamhetsområden totalt 48,5%, vilket motsvarade 19 Mkr högre kostnader än den 
beräknade standardkostnaden. Kostnadsbesparande åtgärder har lett till att den procentuella 
avvikelsen sjönk till totalt 7,3% år 2014, vilket motsvarar 1,9 Mkr högre nettokostnad än 
standardkostnaden.  Tittar vi på de enskilda verksamhetsområdena har avvikelsen mellan 
nettokostnad och standardkostnad ökat för Förskola och skolbarnomsorg från 1,2 Mkr år 2012 
till 4,6 Mkr år 2014. Avseende Grundskola och Gymnasieskolan hade vi år 2014 2,7 Mkr lägre 
nettokostnader än den beräknade standardkostnaden att jämföra med år 2012 då nettokostnaden 
var 17,8 Mkr högre än standardkostnaden.  
 

 
Diagram 3: Skillnad nettokostnad och standardkostnad per verksamhetsområde 2012-2014 
 
 
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. 
 
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 
 300 181 99 276 24 
Verksamhet  30 37 5 50 -20 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa kostnader  330 218 104 326 4 
        

Intäkter  0 0 0 0 0 
        

Netto  330 218 104 326 4 
 
Ekonomi 
Prognosen tyder på en budget i balans. 
 
Verksamheten 
Nämnden och har haft fyra och beredningen tre sammanträden 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. 
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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. 
 
Vid nämndens fjärde sammanträde besöktes Ringelskolans fritidshem där biträdande rektor 
Helena Wennström förevisade de ombyggda lokalerna samt informerade om verksamheten. 
SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan föredrogs och diskuterades. 
Nya interkommunala avgifter för gymnasieprogrammen, nya regler och riktlinjer för skolskjuts, 
ny internkontrollplan samt ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet fastställdes. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Central administration 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  2 991 1 578 1 813 2 510 481 
Verksamhet  7 817 4 506 3 569 7 378 439 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa kostnader  10 808 6 083 5 382 9 888 920 
        

Intäkter  -6 902 -4 835 -4 957 -7 635 733 
        

Netto  3 906 1 249 425 2 253 1 653 
 
Ekonomi 
Prognosen visar på en positiv årsavvikelse med ca 1,6 Mkr. Personalkostnaderna ligger drygt 
400 tkr lägre än budget vilket bland annat beror på att de faktiska löneökningarna blev lite lägre 
än vad som budgeterats. Verksamhetskostnaderna ser nu att bli lägre än budgeterat vilket beror 
på färre elever har sin utbildning i annan kommun vilket innebär att de interkommunala 
avgifterna blir ca 500 Tkr lägre. Förändringar i antalet elever i andra kommuner har skett efter 
förra delårsbokslutet. De högre intäkterna beror på att vi har fått fler elever från andra kommuner 
i förskolan och grundskolan samt att vi räknar med att få ett positivt besked från Skolverket 
gällande statsbidrag för lågstadiesatsningen. Vi har däremot inte räknat med statsbidrag för 
mindre barngrupper i förskolan. Ansökan är skickad men fördelning av pengar kommer att ske 
utifrån hur stora barngrupper huvudmännen har haft. I jämförelse med riket och kommungruppen 
har vi tidigare haft mindre barngrupper vilket gör att vi inte vågar räkna med att vi får något 
statsbidrag. 
 
Verksamheten 
Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, 
gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning.  
 
Personal 
Den centrala administrationen består av skolchef och skolutvecklare samt kostnaden för en 
halvtidstjänst som skolbibliotekarie för hela grundskolan. Tjänsten som controller/ekonom för 
förvaltningen organiseras sedan juli 2014 under ekonomienheten och kostnaden interndebiteras 
som tjänsteköp.  
 
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.   
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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  16 402 9 523 8 865 16 006 396 
Verksamhet  1 277 531 487 1 973 -696 
Internhyror  2 828 1 886 1 723 2 828 0 
        

Summa kostnader  20 508 11 939 11 076 20 807 -299 
        

Intäkter  -334 -383 -131 -910 576 
        

Netto  20 174 11 556 10 945 19 897 277 
   
 
Ekonomi 
Prognosen visar på en lägre personalkostnad än budgeterat vilket beror på 
rekryteringssvårigheter i ämnena matematik, NO-ämnen, engelska och svenska.  
Avvikelse på intäkter; fler arbetsmarknadsbidrag för anställda, fler ensamkommande elever samt 
projektpengar för internationalisering. Verksamhetskostnader avviker prognosmässigt på hösten; 
kostnader för internationella projekt, uppbyggnad av klass 7:4, år 10, utrusta arbetsrum för 
utökad ny personal, utrusta lokal för Svenska som andraspråk, satsning på tidsenliga verktyg för 
personal i undervisningen samt kostnad för nyinköp av bildkanoner. Då vi överlåter smartboard 
till Ringelskolan och Sandbacka och måste vi ersätta dessa. Verksamheten är anpassad utifrån 
rekryteringsläget vid höstterminens start. Målet har varit att säkerställa så hög behörighet som är 
möjlig och utöver det säkerställa personalresurser till stödbehov. 15 procent av våra elever har 
någon form av individuell anpassning i schemat för att öka kunskapsmålsuppfyllelsen.  
 
Verksamheten 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Under året har vi haft 17 tjänster ute för sökning. På två av tjänsterna saknas fortfarande 
personal. Vi har startat en grupp, år 10, med 6 elever som inte hade sökbarhet till 
gymnasieprogram. Eleverna kombinerar ämnesstudier med praktik. Studierna sker i Sandbackas 
lokaler. Vi har även en särskild undervisningsgrupp i åk 7 för elever som inte nådde målen i åk 
6. Den går under arbetsnamnet 7:4. I den gruppen är det fem elever. Vissa timmar samläser de 
med andra skolformer och elever från åk 8 som inte har nått betyg i alla ämnen från åk 6 eller åk 
7.  
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Fridhemsskolan fick projektpengar för de ansökningar som gällde Nordplus och Nordplus junior. 
Det innebär utbyte med Danmark i ett av projekten och Litauen, Lettland och Grönland i det 
andra. Vi fick avslag för personalfortbildningssatsningen som vi sökte i Erasmus+. 
 
Sedan 5 augusti har Fridhemskolan en biträdande rektor på 50 %. Delegation och 
arbetsfördelning har tagits fram utifrån skollag och gällande reglemente i kommunen.  
Vi fortsätter med mattelyftet och har startat läslyftet med en ämnesblandad lärargrupp. 
Vi har nu två årskurser som har en-till-en dator. Vi har förstärkt kompetensen i specteamet med 
en logoped på hel tjänst som, ht-15, kompletterar en halvtid specialpedagog. Bakgrunden är att 
många elever har läs- och skrivsvårigheter. 
 
Personal 
Vi har haft två pensionsavgångar inför ht-15 start och får en tredje i jan-feb-16. Dessa berör 
tyska och engelska, NO-ämnen och matte samt grundsärskola. I ämnet SvA(svenska som 
andraspråk) lyckades vi rekrytera i juni, så vi har täckning för höstterminens start men fler 
nyanlända, ensamkommande har tillkommit än de vi räknat med.  
Tyvärr tappar vi en legitimerad lärare i engelska och svenska till vt-16. Rekrytering är startad. 
Hög omsättning kräver ökat ledningsarbete och påverkar också förutsättningarna för befintlig 
personal och utvecklingsarbetet på skolan. Behörigheten på Fridhemsskolan är ändå fortfarande 
högre än nationell nivå. Fortbildningssatsningen ligger både på IKT och på språkutveckling. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider 
inkl.tjänstlediga*) 

Antal 
omräknade 
heltider 
exkl.tjänstlediga 

2015-08-31 1,96 35,78 37,39 32,24 

2014-08-31 2,18 1,53 38,49 34,97 
 
*) 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 ligger för närvarande under nationella siffror. Analys 
har skett under vt-15 och fortsätter ht-15. Vid analys av resultaten är det viktigt att veta att varje 
elev motsvarar ca 1,5 procent och därför påverkar individuell måluppfyllelse snabbt helheten.  
Vi arbetar just nu med skolinspektionens krav på ökad ämnessamverkan och ämnesövergripande 
arbete. Vi har tagit fram ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete och följer upp både nationella 
och nämndens satta mål. Vi har även ett eget målområde som är läs- och skrivutvecklingen.  
Utifrån egna trygghetsenkäter, trygghetsrådets rapport samt egen statistik, SKL:s öppna 
jämförelsetal, riktad elevhälsoenkät i åk 8 och elevhälsosamtal i åk 7 så är eleverna trygga men 
arbetsro kan variera mellan grupper och ämnen och det gäller även hur motiverade eleverna är. 
Elever upplever generellt att de får stöd av skolan att lyckas. Elever upplever höga krav och 
känslan av negativ stress är högre hos flickor än pojkar. Måluppfyllelsen är högre hos flickor. 
Elevrådet fungerar bra men en del önskade insatser i inre och yttre skolmiljön har inte kunnat 
genomföras på grund av upphandling eller politiska beslut.  
Dialogen mellan föräldrarådet upplevdes vid utvärdering vara bra men antalet möten önskas bli 
färre. Vi arbetar med att kompensera detta med mer digital information. 
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Framtiden 
Vi måste lyckas rekrytera kompentent behörig personal som har lärarlegitimation. 
Vi måste stimulera ännu inte behörig personal att skaffa sig behörighet.  
Vi behöver få igång distansutbildning för högre åldrar för att fånga upp medborgare i Arvidsjaur 
som kan tänka sig arbeta på högstadiet. 
Viktigt att få lärare att stanna kvar i kommunen och i läraryrket i Arvidsjaur. Anställningsvillkor 
och förutsättningar för att lyckas samt positivt stöd från ledning och politiker är viktigt. 
Med satsningen på tidsenliga verktyg får vi större möjlighet att utveckla och förbättra 
undervisningen och leva upp till IKT-planens mål.  
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  29 600 17 950 16 315 29 450 150 
Verksamhet  1 375 1 059 646 1 505 -130 
Internhyror  4 368 2 912 2 661 4 368 0 
        

Summa kostnader  35 343 21 921 19 622 35 323 20 
        

Intäkter  -611 -441 -253 -555 -56 
        

Netto  34 732 21 480 19 369 34 768 -36 
 
Ekonomi 
Prognosen visar på ett resultat med något underskott. Men det är en stor osäkerhet att förutsäga 
den exakta årsavvikelsen i och med att det är en liten procentuell avvikelse från den totala 
budgeten. Verksamhetskostnader som har tillkommit som inte var tagit hänsyn vid äskandet var 
inköp av möbler i samband med ombyggnationen av fritidshemmens lokaler. Planerade åtgärder 
för att minimera årsavvikelsen är under översyn och innefattar att ej återbesätta 
pensionsavgångar och se över sysselsättningsgraden vid nyanställningar. 
 
Verksamheten 
Under sommaren har de nedre lokalerna i Tallbackaskolan renoverats, golvmattor har bland 
annat bytts ut. I samband med höststarten för skolan har fortbildning inom området läs- och 
skrivutveckling hållits. Detta inkluderat utbildning för att stärka användandet av lärplattor som 
pedagogiskt verktyg. När höstterminen startade upp var det med två förskoleklasser istället för 
tre som många föregående år. Elevantalet i förskoleklass var vid start 45 elever. Inom 
fritidshemmet har vi valt att ha fem fritidsavdelningar istället för fyra som föregående läsår. Det 
är många elever som har fritidsplats, fler än föregående höststart. Lokaler till detta har gått att 
lösa inom befintlig verksamhet. Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har fortsatt inom alla 
delar på skolan.  

 
 
Händelser av betydelse 
Av det material som skickats in under vårterminen och efter skolavslutning har vi fått 
återkoppling på ett gott arbete. Det vi har framför oss är att arbeta med det framgent också. När 
höstterminen startade var det två tjänster som inte var tillsatta, lärare inom svenska som andra 
språk och modersmålslärare inom samiska. 
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Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro 
(%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider 
inkl.tjänstledigheter*) 

Antal omräknade 
heltider 
exkl.tjänstledigheter 

2015-08-31 9,42 64,34 73,89 65,29 

2014-08-31 11,32 56,14 68,81 57,67 
*) 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 fortsatt att minska. Utökningen av personal omräknade till heltider härrör 
bland annat till delning av årskurs två till fyra klasser istället för tre, en personal anställd som 
fast vikariepool och utökning inom fritidshemmet på grund av ökat barn inskrivna på fritids. 
Dessutom har 1,8 tjänst specialpedagog som tidigare legat under elevhälsans ansvar numer 
hamnat under Ringelskolans personal. Vid skolstart 2014 var det fler tjänster som inte var 
tillsatta vid skolstart än detta läsår.  
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
	
Nationella prov Läsåret 2014/2015 
Matematik årskurs 3 
Totalt Matematik

Resultat totalt Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G

Antal som uppnått kraven 59 57 56 43 56 52 56

Procent som uppnått kraven 98,3 96,6 93,3 71,7 93,3 86,7 93,3

Antal som inte uppnått kraven 0 3 4 17 4 8 4

Procent som inte uppnått kraven 0 5,1 6,7 28,3 6,7 13,3 6,7  
 
Svenska årskurs 3 
Totalt Svenska/SVA

Resultat totalt Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G Delprov H

Antal som uppnått kraven 58 55 55 56 59 52 47 48

Procent som uppnått kraven 98,3 93,2 93,2 96,6 100,0 88,1 79,7 81,4

Antal som inte uppnått kraven 2 5 5 4 1 8 13 12

Procent som inte uppnått kraven 3,4 8,5 8,5 6,9 1,7 13,6 22,0 20,3  
 
Måluppfyllelsen är inte uppnådd vare sig för matematik eller svenska årskurs 3.  
At säga hur resultaten står sig mot nationell nivå går inte i dagsläget att visa på eftersom att den 
sammanställningen inte har redovisats från SCB.  
För årskurs 6 nationella prov och betyg ser vi en ökad andel flickor med godkända resultat som 
även har högre resultat än pojkar. Det är inget unikt ur nationellt perspektiv men det är något vi 
fortsätter att arbeta med via vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Målet med 100% positiv återkoppling vid utvecklingssamtal är inte helt nått. Där har arbetet 
fortsatt med att tydliggöra elevernas måluppfyllelse. Ett område där vi fått viss negativ 
återkoppling gällde utformande av de skriftliga omdömena som ges varje termin årskurs 1-5 som 
har upplevts otydliga. Men efter det att vi omarbetat våra dokument har vi istället fått positiv 
återkoppling från flera vårdnadshavare.  Vid utvecklingssamtal där tolk behövs vid 
utvecklingssamtal bokas tolk. 
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Framtiden 
Lärarna inom årskurs 1-3 kommer att fortsätta sitt arbete med matematiklyftet som påbörjades 
under föregående läsår. Inom årskurserna 4-6 arbetar de betygsättande lärarna med att fördjupa 
sina kunskaper inom betyg – och bedömning detta läsår. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  4 640 3 152 3 164 4 850 -210 
Verksamhet  200 87 100 181 19 
Internhyror  1 758 1 172 1 071 1 758 0 
        

Summa kostnader  6 598 4 411 4 335 6 789 -191 
        

Intäkter  -212 -184 -230 -275 63 
        

Netto  6 386 4 227 4 105 6 514 -128 
 
Ekonomi 
Resultatet visar ett preliminärt underskott på knappt 130t kr. Under hösten har det behövts 
förstärkning bland personalen delvis inom förskoleklass men även på fritids utifrån stöd till barn 
med särskilda behov.   
 
Verksamheten 
Elevantalet har minskat då det dels varit elever som flyttat under sommaren men även att de 
elever som börjat årskurs 7 och lämnat vår skola har varit fler till antalet än de som börjat 
förskoleklassen.  

 
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med material till skolinspektionen är inskickat och vi har fått beröm för det jobb vi gjort. 
Viktigt framöver är att fortsätta det arbete som vi påbörjat. Den nya organisationen inom årskurs 
1-6 har precis börjat så det är i nuläget svårt att säga om allt som vi planerat för blev som vi 
förutspått men hitintills har det både pedagogiskt och organisatoriskt fungerat bra.  
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Personal 
 
 
 

Antal omräknade 
heltider inkl. 

tjänstledighet*) 

Antal omräknade 
heltider exkl. 
tjänstledighet 

2015-08-31 10,30 9,80 
2014-08-31 12,10 10,33 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Personalen har minskats ned och det mesta är kopplat till grundskola där en minskning med 0,6 
tjänster har skett under från vårterminen. Ingen ur personalen har blivit uppsagd utan den 
minskningen är kopplat till en tjänstledighet som inte är tillsatt i samma omfattning som tidigare. 
Inom förskolan och förskoleklassen är det förstärkning bland personalen kopplat till elever/barn i 
behov av stöd som inte gått att tillgodose inom befintlig personalram. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Inga resultat av nationella prov redovisas eftersom att det är så få elever som det rör sig om och 
det skulle bli så utpekande. 
 
Framtiden 
Lärarna inom årskurs 1-3 kommer att fortsätta sitt arbete med matematiklyftet som påbörjades 
under föregående läsår. Detta görs precis som föregående läsår tillsammans med lärarna som 
undervisar årskurs 1-3 på Ringelskolan. En bra möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte och 
samverkan mellan skolorna. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Tallkottens förskola 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  1 470 914 931 1 387 83 
Verksamhet  70 25 47 72 -2 
Internhyror  170 113 69 170 0 
        

Summa kostnader  1 710 1 052 1 046 1 629 81 
        

Intäkter  0 0 0 0 0 
        

Netto  1 710 1 052 1 046 1 629 81 
 
Ekonomi 
Prognosen visar på lägre personalkostnader än budgeterat. Bemanningen har under mitten av året 
anpassats till barngruppens storlek och behov och därav lägre kostnader. 
 
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.  
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst pedagogisk personal per avdelning. På Tallkotten är det 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 

inkl. tjänstlediga*)
Antal omräknade heltider 

exkl. tjänstlediga
2015-08-31 3,35 3,10 
2014-08-31 3,75 3,50 
*) 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. 
150831 var nyckeltalet 3,6 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.  
 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  2 690 1 829 2 019 2 932 -243 
Verksamhet  736 425 282 831 -95 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa kostnader  3 425 2 254 2 301 3 763 -338 
        

Intäkter  0 -16 -298 -16 16 
        

Netto  3 425 2 237 2 003 3 747 -322 
 
Ekonomi.  
Prognosen visar på ett årsavvikelse mot budget med ca 320 tkr. De högre 
verksamhetskostnaderna beror bland annat på ett ökat behov av psykologutredningar.    
 
Verksamheten 
Den framåtsyftande och främjande planering som upprättats i samråd med rektorer och 
elevhälsa, ska tas i bruk under hösten 2015.  
 
Kommunens specialpedagoger kommer att utifrån den gemensamma analysen som gjordes i 
våras, föreslå vilka insatser som ska genomföras i klasserna och även se till att de blir gjorda. 
Insatserna som föreslås ska vara forskningsanknutna, därför har personal i förskoleklass- och åk 
1- 3 utbildats i Bornholmmodellen och Att skriva sig till läsning (ASL) i början av höstterminen.  
 
Enligt beslut från kf 2012-04-16, Dnr 00037/2012 ska 25 % av personalen vid Humlan- 
mötesplatsen för unga, bekostas av elevhälsan och tjänsten ska utföras av kuratorerna- 
detaljbeslut från kf. Utvärdering av verksamheten har skett i juni och enligt då verksamma 
kurator samt övrig elevhälsopersonalen, så har följande framkommit:  

 Elevhälsans dvs. kurators uppdrag är enligt skollagen att undanröja hinder för elevers 
lärande 

 Sett ur ett hälsoperspektiv så är det öppet för länge på kvällarna (- 22.00), risken finns att 
sömnen blir lidande och sömnen är viktig ur ett inlärningsperspektiv 

 Det är viktigt att fånga elever så tidigt som möjligt- varför inte låta åk 6 elever vara där 
en kväll/vecka?  

 Antalet ungdomar på mötesplatsen är inte så stor som det man utgick från i början 
(uppgifter på detta finns registrerat i ett planerings- och närvaroprogram på Humlan), ska 
man då ha öppet alla kvällar (ej lördag- söndag)? 

 Behövs det verkligen högskoleutbildade socionomer/beteendevetare för att agera som 
fritidsledare på mötesplatsen? Kanske vore det bättre med fritidsledare. 

 Funderingar inför framtiden- skulle elevhälsans personal kunna komma in och arbeta mer 
temainriktat ett antal gånger under en termin, istället för att delta med personal två 
kvällar/vecka? Insatserna skulle då kunna bestå av ex. aktuella frågor för kill- och 
tjejgrupper, värderingar, sexuell hälsa och relationer. 

 Vikten av att arbeta mot droger på alla olika nivåer och med människor i olika åldrar, är 
idag eftersatt. Hur ska frågan med ANDT- samordnare (som saknas idag) lösas i 
framtiden? 
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Utifrån hälsosamtal, öppna jämförelser och observationer, så ser skolornas och elevhälsans 
personal att fler elever mår psykiskt sämre och fler riskerar att bli/blir ”hemmasittare” idag, än 
för några år sedan. Detta bekräftas även av forskning och att regeringen nu tillsätter en utredare i 
frågan kring hur vi ska få fler elever att gå till skolan. 
 
En av kuratorerna ska dessutom arbeta ca 5 timmar/vecka med KAA (kommunalt 
uppföljningsansvar) tillsammans med en studieyrkesvägledare 
Kuratorernas arbete på Humlan och KAA gör att insatserna på skolorna minskas med 15 
timmar/vecka, vilket innebär att de inte kan arbeta på skolorna lika främjande/förebyggande när 
det gäller elevers psykosociala hälsa.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Resultat från Öppna jämförelser- lokalt  
Åk 5: Alla tillfrågade elever känner sig trygga (stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra) och 
anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter (de mål som skulle mätas 2014). Endast ett fåtal 
elever har svarat ”negativt på någon fråga”.  
 
Åk 8: Alla utom två elever känner sig trygga (stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra) och 
sju av eleverna anser att lärarna inte tar hänsyn till elevernas åsikter (de mål som skulle mätas 
2014). 
 
Händelser av betydelse 
De två kuratorerna har avslutat sin anställning i kommunen och två nya har rekryterats. Den ena 
skolsköterskan är tjänstledig för att pröva annat arbete- även där har nyrekrytering skett. En 
sköterska har också anställts som vikarie för att täcka upp för en som är sjukskriven. Alla 
nyanställda är behöriga och har dessutom specialisering inom olika områden.  
 
Personal 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2015-08-31 6,00 
2014-08-31 7,00 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. En av personalen anställdes  som specialpedagog vid en skola 
hösten 2014.  
 
Framtid 
Elevhälsans personal kommer även fortsättningsvis att finnas ute på alla skolor under veckans 
alla dagar. Personalen kommer även att hälsa på i de olika klasserna för att presentera sig för 
eleverna. Elevhälsan kommer också att delta på föräldramöten. 
Fortsatta arbetsmiljöåtgärder måste fortgå under året, då personalen bytt arbetsplatser/rum. 
Vår strävan är att 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 
 31 900 20 894 18 270 32 208 -308 
Verksamhet  1 452 847 810 1 439 13 
Internhyror  3 931 2 621 1 577 3 931 0 
        

Summa kostnader  37 283 24 362 20 658 37 578 -295 
        

Intäkter  -640 -480 -377 -695 55 
        

Netto  36 643 23 882 20 280 36 883 -240 
 
Ekonomi  
Prognosen visar på att personalkostnaderna kommer att överstiga budget med ca 300 tkr. Det 
förklaras av en utökad bemanning under hösten kopplat till barn i behov av stöd. Intäkterna blir 
något högre än budget vilket beror på fler personer med anställningsstöd har kommit in i 
verksamheten. 
 
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 betydligt högre på 
vårterminen än under höstterminen. Samiska språk- och kulturaktiviteter ingår också som en del 
av verksamheten. Samtliga förskolor arbetar med fokus på språkutveckling och planerar läsårets 
5-årsverksamhet tillsammans allt för att skapa likvärdighet mellan förskolorna.  
 

 
 
Händelser av betydelse 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. För att möta höstterminens behov av platser 
både på syskon respektive småbarnsavdelningarna beslutade vi i samordningsgruppen att utöka 
antalet avdelningar/platser på Nyborgs förskola. Det innebär att vi har en ny 
småbarnsavdelning/Humlan samt att vi genom ommöblering på syskonavdelningarna skapat 
ytterligare ca 7 platser. Medarbetarna på Nyborgs förskola har visat stor flexibilitet och 
samarbetsvilja. Detta gjorde att förändringen kunde genomföras i samförstånd. 
Vår sommaröppna verksamhet bedrevs på Nyborgs förskola där även fritids från Ringelskolan 
inrymdes. Barnantalet var i år ovanligt lågt ca 30 barn/dag.      
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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. De långa sjukskrivningarna är endast i undantagsfall 
arbetsrelaterade. Flera medarbetare har under perioden arbetat deltid pga sjukskrivning, vilket 
försvårat planeringen av bemanningen.   
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl. 
tjänstlediga*) 

Antal 
omräknade 
heltider exkl. 
tjänstlediga*) 

2015-08-31 6,28 43,35 78,50 69,41 

2014-08-31 4,86 32,60 73,25 67,91 
*) 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. 
150831 var nyckeltalet för tätortens förskolor 4,0 barn per personal, nyckeltalet ökar under 
hösten vartefter vi skriver in fler barn. I nyckeltalet är samtlig resurspersonal inräknad. 
 
Framtiden 
Organisationen planeras utifrån det vi vet idag, förutsättningarna ändras mycket snabbt i 
förskolan. Barnens eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan och det 
bidrar till att verksamheten är svårplanerad. Vi vet att vi får ett betydligt högre inskrivningstal 
både pga födelsetal samt även inflyttning. 2014 föddes 70 barn i tätorten och i prognosen för 
2015 ser vi ut att hamna över 70 barn. Vi lämnade endast över 44 barn till förskoleklass i augusti 
vilket ökat trycket på syskonavdelningarna. Vi planerar för att öppna ytterligare 2 avdelningar 1 
januari 2016.    
 
 
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 29 22 80 0 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa kostnader  80 29 22 80 0 
        

Intäkter  0 0 0 0 0 
        

Netto  80 29 22 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. 
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Verksamheten 
Verksamheten med förskolornas bokpåsar för utlån till föräldrar fortgår. Förskolans femåringar 
har besökt biblioteket för sagostund. Förskolans läslustombud har haft två möten 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.  
 
Vid sommarlovets start erbjöds barnen i grundskolan att delta i ”Sommarboken”, ett 
läsfrämjande projekt med bokpriser. 
 
Barnbibliotekarien deltog på Ungdomsdemokratidagen för högstadiet och gymnasiet. 
 
Vid skolstart har biblioteksinformation hållits för åk7 på Fridhemsskolan. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har ökat med 15 % jämfört med samma period 2014 
medan Fridhemsskolan har minskat sina lån med 26 %. Ringelskolans elever lånar i snitt 12,9 
böcker/elev, medan Fridhems elever lånar 3,3 böcker/elev. 
 
Ekonomi 
Budgeten för skolbiblioteken på Nyborgs, Ringel, Fridhem och Parkskolan ligger på 80 000 kr. 
Inköp till skolbiblioteken görs kontinuerligt och enligt budgetplan. Skolbiblioteken har erhållit 
30 000 kr i projektpengar från Kulturrådet för inköp av olika böcker i ämnen bild, foto, film, 
sång musik, dans och drama för att skapa externdepåer i Humlan, för kulturskolans verksamhet 
samt den kreativa aktivitets-och mötesplatsen. 
 
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  23 885 15 224 14 821 25 130 -1 245 
Verksamhet  15 083 9 248 10 031 13 782 1 301 
Internhyror  6 954 4 636 4 224 6 954 0 
        

Summa kostnader  45 922 29 108 29 076 45 866 56 
        

Intäkter  -13 495 -9 323 -10 176 -13 960 465 
        

Netto  32 427 19 785 18 900 31 906 521 
 
Ekonomi 
Det totala utfallet gentemot budget ser gott ut. Personalbudgeten ser dock ut att gå mot ett 
underskott på cirka 1,25 Mkr, och ytterligare personalförstärkning inom ramen för 
Språkintroduktionen kommer att krävas i och med att kommunen kommer att ta emot fler 
ungdomar med utländsk bakgrund. Underskottet i personalbudgeten kan för närvarande kopplas 
till personalförstärkningar inom SYV, SFI och Vux samt Fordons och ett extra behov av 
elevassistent. Vidare är Sandbackaskolan i behov av att anställa en allmänlärare, som kan vara 
behjälplig i Sv/En och i SO-ämnen samt inom Språkintroduktionen.  
 

Problematiskt är dock att Sandbackaskolan, i jämförelse med föregående kalenderår, har av 
Skolverket fått sig tilldelat ett betydligt lägre antal heltidsstudieplatser inom yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning. (Varje heltidsstudieplats finansieras av statsbidrag). Efter en extra 
ansökan under sommaren har vi nu fått oss tilldelade totalt 6,5 platser i jämförelse med 9 platser 
föregående kalenderår. Vi har nu skickat in en ansökan om ytterligare tilldelning av vuxenplatser 
som eventuellt blivit ”över” efter omfördelning inom riket.  
 
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. 
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Verksamheten  

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa 

Fordonsprogrammet (FT) 29 -- -- -- 29 

Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik -- 3 3 0 6 

Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik -- 18 14 0 32 

Fordonsprogrammet (FTR) 3 3 6 0 12 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 8 5 8 0 21 

Vård- och omsorgsprogrammet 9 0 8 0 17 

Ekonomiprogrammet (EK) 12 3 18 0 33 

Samhällsprogrammet (SA) 5 11 0 0 16 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 8 10 0 0 18 

Introduktionsprogram, övriga 5 11 0 0 16 

Språkintroduktion 5 10 0 2 17 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan 0 4 0 0 4 

Preparandutbildning 12 0 0 0 12 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 0 0 0 

Summa elever inom gymnasieskolan: 96 78 57 2 233  
 

Svenska för invandrare (SFI) 62  

Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 11  

Vuxenutbildning per distans 20 

Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 8 

Övriga vuxenutbildningar BF 6 (2+4) 

Medlearn (uppdragsutbildning) 19 

Grundvux 3 

Summa elever inom vuxenutbildning: 129 
Totala antalet elever vid Sandbackaskolan 

150831: 362 
 

Sandbackaskolan har nu rekryterat en SYV på 75%, vars tjänst är riktad mot att arbeta med 
vuxenutbildningen inom kommunen. 
 

Höstens intag till Barn – och fritidsprogrammet, Ekonomiskt program Fordonsprogrammet och 
FTR, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program samt Vård och 
omsorgsprogrammet är nu genomfört. Ett antal elever är även antagna till Språkintroduktion, 
Preparandutbildning och IMPRO.  
 
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. I övrigt löper våra 
vuxenutbildningar inom Vård- och omsorg som planerat. 

Procentuell fördelning: 
 

Ungdomsgymnasiet: 64,4% 
 

                  Vuxenutbildningar: 35,6% 
 
Observera! Den procentuella fördelningen är 
avvikande jämfört med tidigare, eftersom ett 
antal vuxenstuderande är inskriva på mer än 

tbild i tidi t (SFI M dl )
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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. 
 
Händelser av betydelse 
Representanter från Arjeplog, Malå och Sorsele och Arvidsjaur har under sommaren träffats för 
att diskutera formerna för ett samarbete som skall uppfylla skollagens krav. Ett förslag har 
lämnat till de tre förstnämnda och vi avvaktar deras formella synpunkter. 
 
Vidare är ett samarbete påbörjat mellan Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Arvidsjaur där de 
fyra deltagande kommunerna i första hand kommer att inrikta sig på ett erfarenhetsutbyte och 
anordnandet av en gemensam studiedag vecka 44 för berörd personal. 
 
Vidare har kommunen tillsamman med Arjeplog, Malå och Sorsele beviljats projektpengar med 
16 miljoner kronor från Europeiska socialfonden Dessa medel är tänkt att finansiera ett regionalt 
projekt som skall underlätta integrationen av nyanlända och stärka samarbetet mellan 
kommunerna i samma syfte. 
 
En tjänst som samordnare för Arvidsjaurs kommun skall tillsättas motsvarande en 20% tjänst. 
Ytterligare medel motsvarande en tjänst på 10% är avsatta för andra behov och kan användas till 
att avlöna en person eller för andra omkostnader som projektet är i behov av. Projektet löper över 
3 år och skall slutredovisas i september 2018 
 
Personal 
 

 Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl 
tjänstledigheter*)  

Antal omräknade 
heltider exkl 
tjänstledigheter 

2015-08-31 1,70 33,46 49,70 45,85 

2014-08-31 1,66 25,77 46,85 46,17 
 

*) 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 exklusive tjänstledigheter är 0,32 tjänster färre än motsvarande period i fjol. 
 
Framtiden 
Vi kan förutse ett ökat behov att bygga ut SFI och Språkintroduktionen då antalet elever med 
utländsk härkomst spås öka kraftigt. Det är i skrivande stund främst Språkintroduktionen som 
måste ses över, såväl lokaler som tillgången till personal. 
 

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.  
 
 
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 20150318 

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 97% av eleverna 
i åk5 och 81% av 
eleverna i åk8 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). Uppgifter 
för Lå 14/15 publiceras 
i december.  

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). Uppgifter 
för Lå 14/15 publiceras 
i december. 

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

94,4% av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt. 
(Lå 13/14) ). Uppgifter 
för Lå 14/15 publiceras 
i december. 

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 5,67%  

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 8,4 %. 

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. 

91% 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 2015-08-31 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Bun § 75 Dnr 00141/2014 042
 
Redovisning fram till 2015-08-31av 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 2015-09-30 § 75. 1 (2) 

 
Investeringsbudget 2015 – Delårsredovisning 2015-08-31 
 
Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  Budget 
2015 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2014-08-31 

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). 
 

62 212 -150 212 



 2 (2) 

Nytt 
projekt 

Förskola på Åkerbäret 
Med anledning av stora födelsetal 
beslutade Barn-och utbildningsnämnden i 
maj 2015 att det ska öppnas två 
förskoleavdelningar i Åkerbärets lokaler 
januari 2016. Investeringsmedel 
omfördelas till detta projekt för att 
möjliggöra start i januari. 

0 0 0 297 

0232 Fritidsavdelning vid försäljning av 
Kullen 
Diarienummer upphandling: UH-2014-46 
Projektet ej slutredovisat. Eventuella 
kvarstående medel efter projektavslut 
kommer att omfördelas till Åkerbäret 
inför uppstart av förskola där januari 
2016.. 
 

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. Kvarstående 
medel efter projektavslut kommer att 
omfördelas till Åkerbäret om beslut fattas 
om att starta upp en förskola där. 
 

311 92 219 92 

 SUMMA BARN OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 1328 830 498 1328
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Uppföljning -
Internkontrollplan för 2015 
– Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Bun § 76 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-05-27 § 55 fastställt 
internkontrollplan för 2015. 
 
Planen ska återredovisas i samband med varje bokslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-30 § 76. 
 

Uppföljning av prioriterade riskområden 2015-08-31- Internkontrollplan – Barn- och utbildningsnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Uppföljning 
Skollagen 7 kap 2§-
3§, 20§-23§ 

Barn och elevers 
rätt till utbildning 
följs inte 

Uppföljning rapporteras enligt plan till nämnd dec 2015 
 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande 
behandling 

Barn och elevers 
värdighet kränks 

Jan-Aug 
Ny inrapporteringsmall för samtliga skolenheter och förskoleenheter har införts till skolstarten i höst. Samtliga 
ärenden fylls i kontinuerligt och kan följas av skolchef. Rapportering av kränkningar har skett löpande vid varje 
nämndssammanträde.  

Jan-Aug 
Två inkomna ärenden under perioden, ett avslutat, två pågående. 

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

Barn och elever 
skadas 
 

Jan-April 
Förskola 
15 incidenter har rapporterats i 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.  
 
Maj-Aug 
Förskola 
5 olycksfall har inträffat under andra tertialen. 3 av incidenterna är barn som snavat och ramlat. En incident där ett 
barn råkat gå in i en dörrkarm och en incident där ett barn slagit ett annat barn med en leksak. 
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Tillsyn vid Fridhemsskolan 
i Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:4426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Leif Carlsson 
. Annette Rylén 
 

Bun § 77 Dnr 00270/2014 611
  
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Fridhemsskolan. Verksamheten 
besöktes den 27 augusti 2014. 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i verksamheten. 
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 19 september 2014 
att vidta åtgärder inom bedömningsområdena Undervisning och lärande, 
Trygghet och studiero, Särskilt stöd samt Pedagogiskt ledarskap och 
utvecklingen av utbildningen. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 19 december 2014 
skulle redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Den redovisning som inkom var inte tillfyllest och huvudmannen ombads 
därför att komplettera sin redovisning inom bedömningsområdena Trygghet och 
studiero samt Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. 
 
Mot bakgrund av de uppgifter som inkommit bedömer Skolinspektionen att 
Arvidsjaurs kommun har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av 
Fridhemsskolan kan avslutas. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-01 beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i aktuellt ärende har avhjälpts. 
Tillsynen i kommunen avseende Fridhemskolan avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande
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Tillsyn vid Parkskolan i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:4427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén 

Bun § 78 Dnr 00271/2014 611
  
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Parkskolan. Verksamheten besöktes 
den 28 augusti 2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i verksamheten. 
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 22 september 2014 
att vidta åtgärder inom bedömningsområdena Trygghet och studiero samt 
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 27 november 2014 
skulle redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
områden. Den redovisning som inkom var inte tillfyllest och huvudmannen 
ombads därför att komplettera sin redovisning inom bedömningsområdet 
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. 
 
Skolinspektionen bedömer att dokumentationen av det systematiska 
kvalitetsarbetet i förskoleklass behöver utvecklas. Skolinspektionen förutsätter 
att dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklass 
fortsättningsvis kommer att innehålla en mer utförlig beskrivning av 
måluppfyllelsen i förskoleklassen kopplat till de mål som finns i del 1 och 2 i 
läroplanen. Hur bedömer pedagogerna t.ex. att verksamheten leder till att 
eleverna respekterar andra människors egenvärde, visar respekt för och omsorg 
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
 
Även om det inte finns någon nivå på de kunskaper eleverna ska ha när de 
lämnar förskoleklass måste en bedömning göras av i vilken mån verksamheten 
bidrar till att eleverna utvecklas i enlighet med målen. Detta framgår inte av den 
redovisning som inkommit. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-02 beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i aktuellt ärende kommer att avhjälpas. 
Tillsynen i kommunen avseende Parkskolan avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande 
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Tillsyn vid gymnasieskola 
och gymnasiesärskola, 
Sandbackaskolan i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:4429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Lars-Håkan Andersson 
. Annette Rylén  

Bun § 79 Dnr 00272/2014 612
  
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Sandbackaskolan. Verksamheten 
besöktes den 9 september 2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i verksamheten. 
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 26 september 2014 
att vidta åtgärder inom bedömningsområdena Pedagogiskt ledarskap och 
utvecklingen av utbildningen samt Erbjudande av utbildning. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 12 december 2014 
skulle redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Den redovisning som inkom var inte tillfyllest och huvudmannen ombads 
därför att komplettera sin redovisning. 
 
Mot bakgrund av de uppgifter som inkommit bedömer Skolinspektionen att 
Arvidsjaurs kommun har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av 
Sandbackaskolan kan avslutas. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-02 beslutat  att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i aktuellt ärende har avhjälpts. 
Tillsynen i kommunen avseende Sandbackaskolan avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 100 
 

 
 
Tillsyn vid Arvidsjaurs 
kommuns vuxenutbildning 
- Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:3274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Lars-Håkan Andersson 
. Annette Rylén  

Bun § 80 Dnr 00310/2014 615
  
Skolinspektionen har, under hösten 2014, genomfört tillsyn i Arvidsjaurs 
kommun. Vuxenutbildningen besöktes av Skolinspektionen den 9-10 september 
2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i verksamheten. 
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 14 november 2014 
att vidta åtgärder inom bedömningsområdena Undervisning och lärande, 
Trygghet och studiero samt Pedagogiskt ledarskap och Utvecklingen av 
utbildningen. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 16 februari 2015 skulle 
redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Av den redovisning som inkommit bedömer Skolinspektionen att huvudmannen 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av vuxenutbildningen kan avslutas. 
Skolinspektionen förutsätter att det planerade och pågående arbetet inom 
bedömningsområdet Trygghet och studiero fullföljs och att planen mot 
kränkande behandling återspeglar förhållandena för varje enskild verksamhet i 
de fall planen är gemensam för flera verksamheter. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-02 beslutat  att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna kommer att avhjälpas. Tillsynen i 
kommunen avseende vuxenutbildningen avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 101 
 

 
 
Tillsyn vid fritidshem i 
Arvidsjaurs kommun- 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:3274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén; 
 

Bun § 81 Dnr 00311/2014 611
  
Skolinspektionen har, under hösten 2014, genomfört tillsyn i Arvidsjaurs 
kommun. Kommunens fritidshemsverksamhet besöktes av Skolinspektionen 
den 20 augusti och den 14 oktober 2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i kommunens 
fritidshemsverksamhet. Skolinspektionen förelade därför huvudmannen beslut 
den 14 november 2014 att vidta åtgärder inom bedömningsområdena 
Utveckling och lärande, Trygghet och studiero, Skola och hem samt 
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen vid fritidshemmen. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 16 februari 2015 skulle 
redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Av den redovisning som inkommit bedömer Skolinspektionen att huvudmannen 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av förskoleverksamheten kan 
avslutas. Skolinspektionen förutsätter att det planerade och pågående arbetet 
inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av 
utbildningen vid fritidshemmen fullföljs. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-02  beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna kommer att avhjälpas. Tillsynen i 
kommunen avseende fritidshemsverksamheten avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 102 
 

 
 
Tillsyn vid förskola i 
Arvidsjaurs kommun- 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:3274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kristina Johansson 
. Annette Rylén  

Bun § 82 Dnr 00312/2014 714
  
Skolinspektionen har, under hösten 2014, genomfört tillsyn i Arvidsjaurs 
kommun. Kommunens förskoleverksamhet besöktes av Skolinspektionen den 
27-28 augusti och den 8 oktober 2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i kommunens 
förskoleverksamhet. Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut 
den 14 november 2014 att vidta åtgärder inom bedömningsområdena 
Utveckling och lärande, Trygghet och en god miljö samt Pedagogiskt ledarskap 
och Utvecklingen av utbildningen. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 16 februari 2015 skulle 
redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Av den redovisning som inkommit bedömer Skolinspektionen att huvudmannen 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av förskoleverksamheten kan 
avslutas. Skolinspektionen förutsätter att det planerade och pågående arbetet 
inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av 
utbildningen fullföljs. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-02 beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna kommer att avhjälpas. Tillsynen i 
kommunen avseende förskoleverksamheten avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 103 
 

 
 
Tillsyn vid Ringelskolan i 
Arvidsjaurs kommun- 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:4428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén  

Bun § 83 Dnr 00313/2014 611
  
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ringelskolan. Verksamheten 
besöktes den 26 augusti 2014. 
 
Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i verksamheten. 
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 23 september 2014 
att vidta åtgärder inom bedömningsområdena Trygghet och studiero, 
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen samt Omfattning och 
resurstillgång. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 23 december 2014 
skulle redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Den redovisning som inkom var inte tillfyllest och huvudmannen ombads 
därför att komplettera sin redovisning inom bedömningsområdet Pedagogiskt 
ledarskap och utvecklingen av utbildningen. 
 
Mot bakgrund av de uppgifter som inkommit bedömer Skolinspektionen att 
Arvidsjaurs kommun har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av 
Ringelskolan kan avslutas. 
 
Skolinspektionen har 2015-07-01 beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i aktuellt ärende har avhjälpts. 
Tillsynen i kommunen avseende Ringelskolan avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 104 
 

 
 
Tillsyn av huvudmannen 
(Barn- och 
utbildningsnämnden) i 
Arvidsjaurs kommun- 
Skolinspektionen,  
Dnr 43-2014:3274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Annette Rylén  

Bun § 84 Dnr 00314/2014 610
  
Skolinspektionen har, under hösten 2014, genomfört tillsyn i Arvidsjaurs 
kommun. Skolinspektionen konstaterade efter genomförd tillsyn brister i 
huvudmannens verksamhet. Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i 
beslut den 20 november 2014 att vidta åtgärder inom bedömningsområdena 
Uppföljning och utvecklingen av utbildningen, Ledningsstruktur och 
organisering av utbildningen samt Erbjudande av utbildning. 
 
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 20 februari 2015 skulle 
redovisa till myndigheten vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående 
bedömningsområden. 
 
Av den redovisning som inkommit bedömer Skolinspektionen att huvudmannen 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av huvudmannens verksamhet kan 
avslutas. Skolinspektionen förutsätter att det planerade och pågående arbetet 
inom bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen fullföljs. 
 
Skolinspektionen har2015-07-02 beslutat att Arvidsjaurs kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i aktuellt ärende kommer att avhjälpas. 
Tillsynen av huvudmannens verksamhet avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till med beaktande handlingarna 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Beslut Skolinspektionen 

Utdragsbestyrkande 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 105 
 

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

Bun § 85 Dnr 00238/2014 606
 
Skolinspektionen har den 25 augusti 2014 tagit emot en anmälan som rör en 
skola i Arvidsjaurs kommun. I anmälan uppges bland annat att kränkningar 
förekommit, att en elev varit frånvarande och riskerat att inte nå 
kunskapsmålen. Skolinspektionens utredning gäller kränkande behandling, 
rätten till utbildning och särskilt stöd under läsåret 2013/32014 samt 
höstterminen 2014. skolsituationen för en grundskoleelev.  
 
Skolinspektionen konstaterade i beslut den 6 februari 2015 att 
huvudmannen inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att 
motverka kränkande behandling och förelade huvudmannen enligt 26 kap. 
10 § skollagen (2010:800) att vidta vissa åtgärder. 
 
Barn- och elevombudet har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet. 
Bedömningen grundar sig på Skolinspektionens utredning. 
 
Barn- och elevombudet delar Skolinspektionens bedömning att 
huvudmannen brustit avseende skyldigheten att motverka kränkande 
behandling men bedömer, mot bakgrund av omständigheterna i ärendet, att 
tillräckliga förutsättningar för att framställa ett skadeståndsanspråk mot 
huvudmannen saknas. 
 
Barn- och elevombudet har 2015-09-25 beslutat att ingen åtgärd vidtas och 
att ärendet avslutas. 
 
Skolinspektionen bedömer att Arvidsjaurs kommun vidtagit sådana åtgärder 
att uppföljning av ärendet kan avslutas. Skolinspektionen vill dock 
framhålla vikten av att skolan fortsätter att arbeta för att alla elever 
tillförsäkras en trygg skolsituation. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs med beaktande till handlingarna. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslut Skolinspektionen  

 Utdragsbestyrkande 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 106 
 

 
 
Överenskommelse mellan 
Norrbottens läns landsting 
och Norrbottens 
kommuner om 
ansvarsfördelning vid 
vaccinationer inom det 
svenska 
vaccinationsprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bun § 86 Dnr 00215/2015 624
 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar 
medlemskommunerna att anta Överenskommelse mellan Norrbottens läns 
landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid 
vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet. 
 
Elevhälsochef Lise-Lotte Johansson har 2015-09-10 inlämnat 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens 

kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska 
vaccinationsprogrammet antas under förutsättning att lokal 
överenskommelse sluts. 

 
2. Skolchef Annette Rylen och elevhälsochef Lise-Lotte Johansson får i 

uppdrag att teckna lokal överenskommelse om ansvarsfördelning vid 
vaccinationer. 
 
Följande ska ingå i avtalet: 
 
1. Överföring av information kring vaccinationsstatus på alla barn som 

ska börja förskoleklass (6- åringar), ska ske under våren innan 
skolstart. 

 
 Om barnen saknar vaccinering enligt delar av nationella programmet 

bör skolan göra klart detta på ordination av skolläkare dvs. skolans 
sköterska vaccinerar. Detta under förutsättning att de vacciner (t.ex. 
polio eller hepatit- ingår inte i det nationella programmet men som 
alla barn i Norrbotten får på BVC nu) som då behövs kan 
rekvireras/hämtas utan kostnad på vårdcentralen.  

 
2. Överföring av information kring hälso-och vaccinationsstatus på 

flyktingbarn/asylsökande och övriga utlandsfödda som går via 
flyktingmottagningen på hälsocentralen skall meddelas 
skolsköterskan snarats möjligt efter ankomst till kommunen. 

 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Lise-Lotte Johansson 
BunB 2015-09-09 
Beslut-Kommunförbundet Norrbotten 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunförbundet Norrbotten 
. Norrbottens läns landsting 
. Elevhälsan 
. Annette Rylén  

forts. Bun § 86 
 

 
 En individuell vaccineringsstatus med ordination på eventuell 

kompletterande vaccinering ska upprättas av landstinget i samråd med 
skolhälsovården. Där ska tydligt framgå vem som ska genomföra 
vaccinationerna och när de ska ske. Är det skolbarn, kan skolan 
vaccinera upp eleven enligt det nationella programmet. 

 Kostnad för vaccin står landstinget då för- se punkt 1.  
 
3. Vaccinationer som inte ingår i nationella programmet (hepatit, 

tuberkulos ffa) skall alltid handläggas och genomföras av landstinget. 
Detta gäller alla barn oavsett härkomst. 

 
4. Även information, administration samt dokumentation av Infanterix 

ska skötas av landstinget. Detta gäller de barn som är i skolåldern och 
inte har fått detta i lägre åldrar, oavsett anledning till varför detta 
vaccin inte getts.  

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Lise-Lotte Johansson 
BunB 2015-09-09 
Beslut-Kommunförbundet Norrbotten 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 108 
 

 
 
Remiss - Kostpolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 87 Dnr 00216/2015 610
 
Kommunen har två dokument som rör kostfrågor. Ett kostpolitiskt program 
för Arvidsjaurs kommun skolor, antaget av kommunfullmäktige 
2002-12-16 § 91 samt riktlinjer för mat och måltider inom socialförvalt-
ningens verksamheter, socialnämndens beslut 2006-12-05 § 76.  
Sedan besluten togs har lagar och rekommendationer förändrats, nya 
verksamheter och försäljningsställen tillkommit m.m. varför kommunen 
behöver besluta om ett nytt och övergripande dokument. 
 
Förslag till kostpolicy har upprättats. Policyn är övergripande för hela 
kommunen och anger områden som respektive verksamhet kan bygga sitt 
systematiska kvalitetsarbete på.  
 
Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Yttrande på förslag till kostpolicy för Arvidsjaurs kommun lämnas till 

kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2015-09-09 
Remiss- Kommunstyrelsen 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-30 § 87. 
  1 (9) 

Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande till  

 

Förslag till 

 

Kostpolicy 

 

Mat och måltider i Arvidsjaur kommun 

Kostchef Camilla Grahn 
Gäller fr o m 201x‐xx‐xx 

 

 



  2 (9) 

Innehåll 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal ........................................................................................ 22 

Måluppfyllelsen är inte uppnådd vare sig för matematik eller svenska årskurs 3. ................................ 22 
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  3 (9) 

Inledning	
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 

kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan för såväl barn som vuxna. 

Den nationella folkhälsopolitiken har ett övergripande mål att skapa förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. Bra matvanor och säkra livsmedel utgör en del i denna strävan. 

För att nå målet är det viktigt att många aktörer bidrar. 

Bakgrund		
Livsmedel utgör en stor kostnad för kommunen och dessa livsmedel används huvudsakligen till 

måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa livsmedel utgör allt ifrån 25‐100 % av våra 

matgästers totala dagsbehov av mat. Allt ifrån en lunch på gymnasiet som utgör 25‐30 % av det 

dagliga behovet av energi till 100 % av det dagliga behovet inom äldreomsorgen.  

Det finns tydliga lagar och riktlinjer som vi har att förhålla oss till i utformningen av verksamheten 

och måltiderna. Med dessa verktyg och en lyhördhet för våra gästers önskemål och preferenser kan 

vi skapa en verksamhet som väl tillgodoser behov och önskemål. Man vet idag att det har stor 

betydelse vilken mat vi får i oss, i vilken miljö vi intar vår mat samt personalens kunskap och 

bemötandet i måltidssituationen.  

Syfte	
Det kostpolitiska handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som omfattar alla verksamheter 

i kommunen och syftar till att tydliggöra vad vi har att förhålla oss till i vårt verksamhetsutövande. 

Det anger vidare hur verksamheten ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete vad gäller utveckling 

och uppföljning av mat och måltider.  

Vision	
● Samsyn, samarbete och ansvarstagande i och mellan kommunens olika verksamheter präglar 

arbetet runt mat och måltider. Personalens kompetens, kunnighet och engagemang tas tillvara. 

●  Vi sätter våra gäster i centrum och gör dem delaktiga genom att regelbundet och på olika sätt ta 

del av deras synpunkter och önskemål. Vi sätter våra gäster i centrum och gör dem delaktiga 

genom att utveckla det pedagogiska arbetet i alla kök. 

●  Måltiderna är trivsamma, ger en positiv upplevelse och social samvaro. Måltiderna är lärande, 

trivsamma och ger en positiv upplevelse och social samvaro – måltiden ska förmedla matglädje. 

●  Måltiderna präglas av ett tydligt kvalitets‐ och servicetänk genom hela organisationen. 

Måltiderna präglas av en tydlig presentation (visuellt och i skrift). Kvalitets‐ och servicetänk 

präglar hela organisationen. 

●  Maten som serveras är hälsofrämjande, god, säker och näringsriktig samt tillgodoser den 

enskilde individens behov. 

●  Andelen halv‐ och helfabrikat ska minimeras och när de används ska de vara av hög kvalitet. 

Livsmedlen ska vara fria från onödiga tillsatser. 

●  Utbudet speglar årstidernas skiftningar, lokal matkultur och andra länders matkultur. 

●   Utbudet speglar årstidernas skiftningar, lokal matkultur och andra länders matkultur. Vi vill öka 

andelen närproducerat och ekologiska livsmedel som bidrar till klimatsmarta val. 
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Bra	måltider	
Som stöd för arbetet med bra måltider använder vi en modell i form av ett pussel. Modellen består 

av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. 

Dessa kvalitetsområden ska användas som grund för att utveckla riktlinjer och målsättningar samt vid 

uppföljning av arbetet med bra måltider i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Bra mat i skolan 

God 

I samarbetet mellan verksamheter så säljer vi in maten till våra gäster genom ett positivt 

förhållningssätt och deltar aktivt i utvecklingen av god mat. I produktionen har vi utbildad personal 

som är duktiga på att laga god mat och som regelbundet får möjlighet till inspiration och 

kompetensutveckling. 

Vi lockar våra matgäster med lättillgänglig information om vad som serveras, vi använder oss av 

råvaror av god kvalitet och sinnet lockas med doft, färg och vacker servering. Våra gäster ska ges 

möjlighet att påverka genom kostråd med elever samt boenderåd inom äldreomsorgen. Dessa ska 

vara regelbundna och ska lyfta synpunkter samt önskemål. 

Integrerad 

Inom Skolan samarbetar vi mellan och inom verksamheterna kring mat och måltider där den 

pedagogiska måltiden spelar en viktig roll och skolmåltiden används som ett pedagogiskt verktyg.  

Inom äldreomsorgen är måltiden en del av omsorgen, en stämningshöjare samt ger möjligheter till 

social samvaro och stimulans. 

Trivsam 

Vi arbetar med kommunens värdegrund som utgångspunkt och med respekt för varandra samt med 

ett gott bemötande blir måltiden en positiv del av dagen för alla i måltidssituationen. Måltidsmiljön 

ska stimulera till en trivsam måltidsupplevelse och skapa förutsättningarna för trevliga möten samt 

gynna intaget av en näringsrik måltid. Vi tar del av våra gästers synpunkter, behov och önskemål i vår 

verksamhetsplanering. 
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Hållbar 

Alla verksamheter har ett gemensamt ansvar att minska matsvinnet i produktionen, vid 

servering och från tallriken. Vi strävar efter en klimatsmart matproduktion där vi minskar 

köttkonsumtionen utan att äventyra proteinbehovet och ökar intaget av grönsaker, 

baljväxter, frukt och spannmål. 

Vi säsongsanpassar utbudet och källsorterar vårt avfall. Vid matproduktion och måltider är 

vår strävan att minimera energianvändningen och i våra livsmedelsval i möjligaste mån väga 

in ett hållbarhetsperspektiv. 

Säker 

Livsmedelsproduktionen i kommunen ska bygga god kunskap om säker livsmedelshantering, säkra 

rutiner, regelbunden kontroll och fortlöpande utveckling. Kostenheten med sina produktionskök har 

de mest omfattande egenkontrollprogrammen och är övriga verksamheter behjälpliga samt lyfter 

områden som behöver ses över.  Alla verksamheter samarbetar och tar ansvar för sina områden. 

Näringsriktig 

Den mat vi serverar ska vara näringsriktig och utformas utifrån livsmedelsverkets uppdaterade 

vetenskapliga rön i: bra mat i förskolan, bra mat i skolan och bra mat i äldreomsorgen. Vidare ska 

mat och måltider i möjligaste mån anpassas till olika individers behov.  

Vi kan genom näringsberäkning alt utvärdering via skolmatsverige visa på matens näringsriktighet. 
Matens näringsriktighet ska årligen följas upp och redovisas av kostenheten till respektive nämnd. 
 
De lagade rätterna planeras och presenteras för matgästerna enligt tallriksmodellen. 

Källa: Livsmedelsverket 

 

Kommunens verksamheter bör beakta folkhälsoperspektivet i deras val av utbud och sortiment. 
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Systematiskt	kvalitetsarbete	för	bra	måltider	
För att nå målen med bra måltider ska verksamheterna enas om mål och ambitioner, regelbundet 

mäta kvalitet och gemensamt diskutera utveckling och förbättringar. Regelbunden återrapportering 

till politiken ska ske. 

För att uppnå visionen i kostpolicyn ska SMARTa (Specifikt, mätbart, .accepterat, 

realististiskt, tidssatt) övergripande mål tas fram av kostennheten. Nämndspecifika mål tas 

fram av kostenheten tillsammans med respektive nämnd. Måluppfyllelsen ska redovisas 

respektive nämnd enligt upprättad plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar	
Kommunens folkhälsoansvar vad gäller bra matvanor och säkra livsmedel är en del av ett nationellt 

övergripande folkhälsomål att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. För att nå detta mål är det viktigt att många olika aktörer bidrar. 

Arvidsjaur kommun bidrar genom att föregå med gott exempel i främjandet av goda matvanor och 

för att i sina verksamheter skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande val. 

Kommunstyrelsen 

Är ansvarig nämnd för mat och måltider inom kommunens verksamhetsområden. Genom att även 

fatta beslut om ekonomiska ramar och annat som gör det möjligt att nå uppsatta mål, lever 

kommunen upp till samhällets krav på att servera goda, nyttiga och säkra måltider i lugn och trevlig 

miljö.  

 

 

Var är vi?

Vart ska vi? 

Hur gör vi? 

Hur blev det? 
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Dokument	som	styr	måltidsverksamheten	

Livsmedelslagstiftningen 

Säkerhet, redlighet och spårbarhet i livsmedelshanteringen 

● Livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon 

av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions‐, bearbetnings‐ och 

distributionskedjan av livsmedel. 

●Livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i 

livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 

●Anläggning: varje enhet i ett livsmedelsföretag. 

Mottagningsköket på en förskola eller inom äldreomsorgen, produktionsköket på Ringelskolan, 

cafeterian på badet är exempel på anläggningar i ett livsmedelsföretag. Varje anläggning ska 

registrera sig som livsmedelsföretag och verksamhetsansvarig ses som livsmedelsföretagare med ett 

ansvar att kraven i livsmedelslagstiftningen följs. Varje enhet ska ha ett system för egen kontroll 

baserat på faror och risker i verksamheten. Det ska vara anpassat till verksamhetens art och 

omfattning samt beskriva vad som görs för att uppfylla lagstiftningens krav. I ansvaret ingår också att 

sörja för att personalen har de kunskaper och den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett 

säkert sätt. Kontrollmyndighetens livsmedelsinspektörer kontrollerar att livsmedelslagstiftningen 

följs. 

Läs mer i branschriktlinjen Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg, utgiven av Sveriges 

Kommuner och landsting (SKL). 

Skollagen (2010:800) 

Skolmåltiderna i de obligatoriska skolformerna ska vara näringsriktiga och de svenska 

näringsrekommendationerna bör vara en utgångspunkt vid bedömningen av vad som är en 

näringsriktig måltid. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för näringsriktiga måltider. 

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole‐ och skolenhet ska bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas. Eftersom 

skolmåltiderna är en del av utbildningen omfattas även de av kravet. 

Skolmåltiden är att räkna som en del av utbildningen vilket innebär att bestämmelser om 

systematiskt kvalitetsarbete kan tillämpas på näringsriktiga skolmåltider. Det innebär att 

skolmåltiderna systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas utifrån en 

näringsberäkning eller annan tillförlitlig näringsbedömning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras.  

FN:s barnkonvention 

”barn har rätt att få näringsriktiga livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, och 

undervisning i näringslära” (artikel 24, 2c och e) 

Läroplanen 

Måltider i Förskolan; Förskolans uppdrag enligt läroplanen, är bland annat att bedriva verksamhet 

där omsorg om barnen, fostran och lärande bildar en helhet. En viktig del av lärandet i förskolan 

handlar om att positivt påverka barnens attityder till mat. Ett lärande som ger barnen möjlighet att 

längre fram i livet ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt perspektiv. 
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Förskolan behöver därför komplettera föräldrarnas ansvar att ge barnen bra mat och goda matvanor. 

Att grundlägga bra matvanor redan i förskolan blir allt viktigare.  

”…det kan anses som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till varierad och 

näringsriktig mat och äta lunch tillsammans med andra elever och vuxna”. (prop. 2009/10:165, sid. 

374). 

I Läroplan för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola: ”har fått kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället” Skolmåltiderna utgör ett värdefullt pedagogiskt verktyg i skolans 

uppdrag kring livsstil, miljö och hälsa. Skolmåltiden är också en del i skolans sociala fostran då den 

ger tid för samtal om värdegrunder, normer, möjlighet att upptäcka tendenser till mobbning och 

elever som inte mår bra. 

Folkhälsoansvar 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att underlätta arbetet med 

att nå det övergripande målet har en samlad målstruktur med elva målområden utvecklats. 

Målområde 10 avser matvanor och livsmedel. 

Socialstyrelsen 
● Meddelandeblad; http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014‐11‐23 
● Socialstyrelsens föreskri er och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 
undernäring; http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014‐10‐12  
● Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga 
och behandla undernäring. Socialstyrelsen 2011‐09‐02: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011‐9‐2.pdf  

 
Hälso och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen är mera övergripande lagar och reglerar inte mat, 
näring och måltid specifikt. 
 
Socialtjänstlagen 

Hälso‐ och sjukvårdslagen 

Målet för denna lag (HSL) är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 

har det största behovet av hälso‐ och sjukvård skall ges företräde till vården. 

Vården ska ge; 

● Den enskilde ska uppnå största möjliga välbefinnande 

● Den enskildes integritet ska bevaras 

● Vården ska syfta till prevention 

● All vård ska präglas av säkerhet 

Kommunallagen	
Erbjuda	lika	lydighet	gentemot	medborgarna	och	en	lika	
behandlingsprincip	vad	gäller	utbud	och	avgifter.	
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Litteratur	och	länkar 

Medverkan, pedagogik och måltidsmiljö 

● Ljudlig miljö‐ att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar, Sveriges kommuner och 

landsting, 2012 www.skl.se 

● Trivsel i skolmatsalen, Stockholms läns lands ng, 2007 www.folkhalsoguiden.se 

● Bra matråd‐ ett verktyg för skolans matrådsarbete, Örebro läns landsting, 2007 www.orebroll.se 

 

Skollagen, läroplanen, barnkonventionen 

● Skollagen, 2010:800. 

● Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fri dshemmet, SKOLFS 2010:37. 

● Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, SKOLFS 2012:98. 

● Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter, www.barnombudsmannen.se 

 

Näringsriktiga måltider 

● Svenska näringsrekomenda oner, Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se 

● Nordic Nutri on Recommenda ons 2012, Part 1, Summary, Principles and use, 2013. 

● Om systema skt kvalitetsarbete på skolverkets webbplats, www.skolverket.se 

● Webbaserat verktyg för bedömning av skolmåltidskvalitet, www.skolmatsverige.se 

 

Hållbara skolmåltider 

● Miljömålsportalen – om de 16 nationella miljömålen www.miljomal.se 

● På väg mot miljöanpassade kostråd, Livsmedelsverkets rapport nr 9/2008. 

● Minskat matsvinn hos nordiska ministerrådet www.norden.org 

● Om livsmedelsproduk on, miljö och klimat, Jordbruksverket www.jordbruksverket.se 

Livsmedelslagstiftningar och vägledningar 

Det finns EU‐förordningar, svensk lagstiftning och vägledningar till förordningar och föreskrifter på 

eller via livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se 

Råd och annan information 

● Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg, Sveriges kommuner och landsting. www.skl.se 

● Mat för mång. Goda råd för utveckling av måltidsverksamheten. Sveriges kommuner och landsting 

SKL, 2006. www.skl.se 

● Säker mat i skolan och förskolan, Astma och allergiförbundet. 
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genomförda investeringar 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Sara Persson 
 

Bun § 88 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 utbildningsnämnden har 2015-05-27 § 67 beslutat att begära en 
förklaring till ej genomförda investeringar 2014. 
 

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. 

Fastighetschef Sara Persson har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Regelbundna möten för uppföljning och planering av 

investeringsbudget och fastighetsfrågor ska genomföras med barn- och 
ungdomsförvaltningen och fastighetskontoret. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Sara Persson 
Bun 2015-05-27 § 67 

Utdragsbestyrkande 
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Tjänstgöringsdagar för 
barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Ordföranden 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Bun § 89 Dnr 00201/2015 709
  
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om ordförandens 
tjänstgöringsdagar mandatperioden 2015-2018. 
 
Tidigare mandatperiod har ordföranden tjänstgjort fem dagar per månad. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande kan tjänstgöra minst 

45 dagar/år. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Rutiner för det kommunala 
aktivitetsansvaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Annette Rylén 
. Rektorer 
. Kerstin Olla Grahn 
. Bengt Norén 

Bun § 90 Dnr 00248/2015 618
 
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i 
kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som 
inte fyllt 20 år. 
 
Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för 
ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 
program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 
En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett 
examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett 
studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av 
introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett 
introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett 
sådant. 
 
Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun 
menas den kommun där eleven är folkbokförd. 
 
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka 
ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa 
ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta 
till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett 
register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § 
skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter 
kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna. 
 
Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in statistik åt Skolverket om ungdomar 
som omfattas av aktivitetsansvaret. Ett viktigt syfte med insamlingen är att 
få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas. Bland annat 
samlar SCB in uppgifter om personnummer på dem som omfattas av 
aktivitetsansvaret, åtgärder som kommunen genomför, datum då åtgärder 
inleds och avslutas och orsaker till avslutad aktivitet. 
 
Rutiner för rapportering till det kommunala aktivitetsansvaret har upprättats.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rutiner för rapportering till det kommunala aktivitetsansvaret antas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för rapportering till det kommunala 
aktivitetsansvaret 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 90. 

 
Rutiner för rapportering till det kommunala aktivitetsansvaret 
Hemkommunen har som ansvar att hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades 
informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 
program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elever som går på något av 
introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett 
nationellt program eller motsvarar ett sådant. Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att kunna 
erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder och i Arvidsjaurs kommun är det barn- och 
utbildningsförvaltningen som ansvarar över detta. 

Berörd verksamhet Händelse Ansvar att rapportera 
Grundskola Elev/er som i årskurs nio inte sökt till 

gymnasieskolan. 
Rektor vid avlämnande skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 

Grundsärskola Elev/er i årskurs nio som inte påbörjat 
nationellt program i gymnasiesärskolan 

Rektor vid avlämnande skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 

Gymnasieskola Ungdom/ar som antagits till men inte 
påbörjat ett nationellt program 
 

Ungdom/ar som erbjudits eller antagits 
till, men inte påbörjat 
introduktionsprogram. 
 

Elev/er som tar studieuppehåll 
 

Elev/er som vid läsårets början påbörjar 
ett introduktionsprogram 
 

Elev/er som under läsåret avbryter 
utbildningen 
 

Rektor vid aktuell skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 

Gymnasiesärskola Ungdom/ar som erbjudits eller antagits 
till, men inte påbörjat utbildning vid 
nationellt gymnasiesärskoleprogram 
 

Ungdom/ar som erbjudits eller antagits 
till, men inte påbörjat individuellt 
program 
 

Elev/er som vid läsårets början påbörjar 
ett individuellt program 
 

Elev/er som tar studieuppehåll 
 

Elev/er som under läsåret avbryter 
utbildningen 
 

Rektor vid aktuell skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 
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Riktlinjer för rapportering till det kommunala 
aktivitetsansvaret 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 90. 

 
  

Berörd verksamhet Händelse Ansvar att rapportera 
Antagningsenheten Behörig/a ungdom/ar som inte kunnat 

erbjudas plats på nationellt program 
 

Behörig/a ungdom/ar som tackat nej till 
plats på nationellt program 
 

Handläggare för 
antagningsenheten 

Utomkommunal 
gymnasieskola 

Ungdom/ar som antagits till men inte 
påbörjat ett nationellt program 
 

Ungdom/ar som erbjudits eller antagits 
till, men inte påbörjat 
introduktionsprogram. 
 

Elev/er som under läsåret tar 
studieuppehåll 
 

Elev/er som under läsåret avbryter 
utbildningen 
 

Rektor vid aktuell skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 

Folkhögskola Elev/er som under läsåret tar 
studieuppehåll 
 

Elev/er som under läsåret avbryter 
utbildningen 

Rektor vid aktuell skola, 
alternativt studie- och 
yrkesvägledare 
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IKT- plan 
(Informations- och 
kommunikationsteknologi) 
för barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Skolchef 
. Rektorer 
. Ekonomi 
. IT-enheten 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 91 Dnr 00229/2015 609
 
En plan för Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter antogs 2013-10-02 § 56. 
 
IKT-planen är barn och ungdomsnämndens övergripande dokument kring 
skolans uppdrag att garantera eleverna digital kompetens.  
 
Planen ska revideras vartannat år. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1 IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter antas.  
2. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2003-04-09 § 19 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IKT - Informations- och kommunikationsteknologi 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 

 
 
 
 
 
 

Förord 

 
 
 

IKT-planen är BoU:s övergripande dokument kring skolans uppdrag att 
garantera eleverna digital kompetens. 
 

IKT-planen följer kommunens centrala IT-strategi. 
 

IKT-planen gäller för kommunens förskola, förskoleklass, grundskola, 
gymnasiet, särskola och fritidsverksamhet. IKT-planen benämner dessa 
verksamheter som skolan eller skolorna i fortsättningen. 
 

IKT-planen ska ange en tydlig riktning för den tekniska utvecklingen 
inom BoU:s ansvarsområde. 
 

IKT-planen ska ligga till grund för prioriteringar i budget. 
 

IKT-planen ska revideras vartannat år. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 

 
 

Styrdokument för skolområdet samt digital 
kompetens  
 
 

Nya skollagen 2010:800 

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning (kap 10§10). 
 

Gy11  
Skolans värdegrund och uppgifter: 
”Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet” 
 

Läroplan Lgr11 samt gy11 anger:  
Skolans uppdrag 
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt” 
 
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande.” 
 

EU:S nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 
 
- Digital kompetens 
 

”De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta 
information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna 
bedöma dess relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, 
samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem. Man bör 
ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex 
information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda 
Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets 
teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation”. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bakgrund 
 

Utvecklingen inom IKT-området går snabbt framåt och vårt samhälle idag kräver 
digital kompetens. Vårt uppdrag är att rusta barnen med tillräckliga kunskaper 
inom IKT för att möta framtidens behov. Detta innebär att vi måste vara flexibla 
och kunna anpassa oss om vi ska följa samhällsutvecklingen. Vi måste hitta 
pedagogiska användningsområden i ungdomarnas nya kommunikationsmönster. 
Utgångspunkten ska alltid vara verksamhetens behov, inte tekniken. 
 

BoU:s vision 
 

En långsiktigt hållbar utbildning för alla elever oavsett kön, religion eller sociala 
förutsättningar. 
 

Barnen i vår kommun skall efter genomgången grundskola och gymnasie kunna 
verka i ett framtida föränderligt samhälle, där kraven på digital kompetens ligger 
till grund för ett livslångt lärande.  
 

Skolan ska använda digitala medier och verktyg som ett pedagogiskt medel för att 
främja barnens och elevernas kunskapsutveckling. Tillgång till digitala medier och 
verktyg är en demokratisk rättighet och innebär tillgänglighet för alla. 
 

Hur når vi dit? 
 

I dagsläget är hela åk 1-3 utrustat med halvklassuppsättningar och vi är 1 år från att 
helt ha slutfört vårt införande av 1:1 på högstadiet och gymnasiet. 
 

Vårt mål är fortfarande att samtliga skolor och förskolor i kommunen ska ha 
tillgång till fullt utbyggt trådlöst internet. Det innebär att tillgången till trådlöst ska 
tillgodose behovet när alla elever har en egen dator. De enheter som används skall 
vara väl anpassade för den verksamhet de är avsedda för. Kringutrustning, som 
skrivare, scanners osv. skall finnas i en sådan omfattning som anses rimlig. 
 

Grundskolans elever skall ges tillfälle till utbildning inom, och genom IKT och 
digitala medier, så att de vid utgången av åk 9 har nått en nivå som anses vara 
tillräcklig för fortsatt högre utbildning och verkan inom samhället. Pedagogerna 
måste därför också fortsatt utbildas och stimuleras att anpassa sin undervisning 
efter de digitala medel och förutsättningar som finns. Rapporter på området visar 
att utbildning av pedagoger vid en 1:1 satsning är avgörande för positiva resultat.  
 
Särskilda uppnåendemål för de olika stadierna finns och ska följas. (se bilaga 1) 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 
 

IT-pedagog finns i kommunen och har övergripande ansvar för att initiera, 
uppmuntra och utbilda inom användningen av IKT och digitala medier i 
undervisningen. Ska även bistå som resurs vid skolutvecklingsprojekt samt 
upphandlingar och annat som rör skolområdet (arbetsbeskrivning se bilaga 2). 
 
Utvecklingslärartjänster med inriktning IKT prioriteras på skolorna för att kunna 
stötta och bidra i utvecklingen av pedagogiken.  
  
It-vän ska finnas på varje skola för att arbeta med kartläggning av resurser, behov 
samt att vara tillgängliga som tekniskt stöd till pedagoger. Tid för detta uppdrag 
ska finnas inom tjänst (arbetsbeskrivning se bilaga 3). 
 
På IT-enheten ska en/flera tekniker vara insatta i skolans tekniska utrustning, 
program och behov. Skolan är den största brukaren av teknik i kommunen och 
behoven vid fullt utbyggd 1:1 satsning kommer att kräva mer teknikertid ute på 
skolorna. 
 
Utifrån barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål ”Alla barn och elever ska 
ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så att de kan utvecklas till trygga och 
ansvarskännande medborgare” ska nyckeltal för utvärdering av barn- och 
ungdomsförvaltningens arbete med IKT ska utformas. 
 

Alla datorer/lärplattor skall vara utrustade efter de behov som finns i 
verksamheten.  
 

Alla datorer/lärplattor skall ha tillgång till internet via trådlöst nätverk. 
 

Alla datorer/lärplattor skall kunna skriva ut.  
 

Varje enhet har dator med de specialprogram som verksamheten behöver. 
 

Elever i behov av särskilt stöd får genom specialpedagog och IT-pedagog tillgång 
till de tidsenliga verktyg och program som de behöver. 
 

Alla barn i grundskolan och gymnasiet samt all personal skall ha egen e-post-
adress.  
 

För att underlätta det pedagogiska arbetet går skolan in i GAFE( Google apps for 
education). Risk-och sårbarhetsanalys för denna tjänst, riktlinjer för användning 
och informationsblad arbetas fram och görs tillgängliga.  
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 
 

Inventering av IKT-resurser görs kontinuerligt av IT-vänner, vilka rapporterar till 
IKT-pedagog. 
 

Medel för licenser för operativsystemet och Officepaketet avsätts i den 
gemensamma budgeten. Detsamma gäller  även andra pedagogiska program och 
licenser som t.e.x  Elevdata. 
 
 

Kompetensutveckling 
 

Pedagogerna är nyckelpersoner för elevernas lärande, därför blir 
kompetensutveckling riktad mot IKT-området  viktigt. 
 

All kompetensutveckling ska ha en tydlig anknytning till verksamhetens behov och 
förutsättningar samt vara grundad i forskning och välbeprövad erfarenhet. 
 

IKT-utbildningen ska direkt kunna omsättas i det pedagogiska arbetet. 
Pedagogerna ska använda IKT som ett aktivt verktyg och kunna integrera IKT i 
lärprocessen på ett sätt som förstärker och utvecklar lärandet. 
 

Personalen ska besitta de färdigheter och behärska de moment som formulerats 
som mål för den åldersgrupp man arbetar med. De ska även  ha grundläggande 
kompetens tillräcklig för att kunna använda IKT i administration, planering, 
kommunikation och genomförandet av barns/elevers lärande. 
 

Varje skola har specialkompetens bland personalen (IT-vän/Fronteradmin-
/specialpedagog )för t.ex. hemsidor, lärplattform och specialprogram. 
 
All ny personal ska introduceras i BoU:s IKT-plan samt rutiner kring användandet 
av den teknik, digitala lösningar och program/appar som används. 
 

Långsiktighet eftersträvas i allt kompetensutvecklingsarbete.  
 
 

IKT för information och kontakt 
 

IKT skall utnyttjas för att främja omvärldens kontakter med Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter och för att sprida information om våra 
verksamheter. 
 

Relevant information om vår verksamhet skall finnas tillgänglig för omvärlden på 
www.arvidsjaur.se och uppdateras löpande. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 
 

Enheternas hemsidor ska innehålla relevant information och uppdateras löpande. 
 

All information på hemsidorna ska uppfylla kraven i Personuppgiftslagen. 
 

Brukarna skall kunna hämta blanketter som rör verksamheten via hemsidan. 
  
Varje enhet har redaktör samt ett antal skribenter för att skapa och underhålla 
aktuella och informativa hemsidor. 
 

Kommunikation och information kommer efterhand att ske alltmer genom 
kommunens lärplattform Fronter. 
 
 

IKT i undervisningen 
 

All personal skall verka för att den etik som läroplanerna beskriver finns levande i 
arbetet med digitala verktyg och medier. Stor vikt läggs vid att kritiskt granska och 
värdera innehåll. Rasistiskt, könsdiskriminerande eller könsförnedrande material 
ska inte förekomma och i de fall de finns ska det tas upp till diskussion med 
eleverna. 
 
De normer och värderingar som finns i läroplan och normalt socialt samspel i 
samhället ska gälla vid användningen av digital teknik.  
Elevernas digitala kunskaper  byggs upp genom användande av tidsenlig teknik i 
den dagliga  pedagogiska verksamheten. Datorn/lärplattan är ett normalt 
hjälpmedel bland flera andra. 
 
Gemensamma regler för datoranvändningen i grundskola och gymnasium är 
utarbetade. 
(Se bilaga 4.) 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 1 
Uppnåendemål IKT arbete 
 
Förskolan 
Få en första kontakt med dator/lärplatta och upptäcka dessa enheters mångsidighet. 
Detta lägger grunden för arbetet som sedan ska utvecklas i skolan. Konkreta mål: 
 
➢ Bekantar sig med tekniken, kan starta och stänga enheten + program 
➢ Tillsammans med vuxen använda sig av pedagogiska program på enheten. 
➢ Använder enheten för att leka och lära. 
 
F-3 
➢ Kan logga in på datorn med sin inloggning 
➢ Lär sig enkel textbehandling, skriva egna dokument 
➢ Kan skriva ut dokument 
➢ Kan spara dokument  
➢ Kan kommunicera genom att skicka och ta emot e-post 
➢ Kan logga in på kommunens lärplattform. 
➢ Kan ta bilder med lärplatta/digitalkamera 
➢ Tillsammans med pedagog kan eleven söka material på internet, genom särskilt 

utvalda och lämpliga resurser. 
➢ Kan delta i diskussioner kring etiska aspekter och faror som finns kring 

internetanvändning. (bilder på nätet, anonym chatt, olämpliga webbsidor m.m.) 
 
Åk 4-6 
➢ Kan spara strukturerat och hantera/skapa mappar 
➢ Kan hantera Fronter, t.ex bifoga filer, göra inspelningar, delta i forum. 
➢ Lära sig mer om ordbehandling samt hantera bilder/text i dokument. (klippa, 

klistra, kopiera, använda ”rita-verktygen”, clip-art samt infoga bildobjekt. 
➢ Kan göra egna presentationer i ett presentationsprogram 
➢ Förstår hur Layout kan påverka dokument och presentationer på olika sätt. 
➢ Kan föra över bilder från kamera/lärplatta till dator 
➢ Lär sig använda sökmotorer på internet 
➢ Känner till och kan använda uppslagsverk på internet 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 1 
 
➢ Arbetar källkritiskt, vilket bl.a. innebär att man med hjälp av pedagogisk 

vägledning, värderar hemsidor för att kunna använda internet som 
informationskälla. 

➢ Kan ange källor i sina arbeten. 
➢ Deltar i diskussioner kring etiska aspekter tillsammans med pedagogisk 

personal. 
 
7-9 
➢ Med självständighet kunna använda sig av olika sökvägar, 

bearbetningsmetoder och presentationsverktyg. 
➢ I alla situationer kring sitt arbete i skolan kan eleven göra rimliga val om eller 

hur de ska ta hjälp av tekniken. Det innebär att eleverna kan välja bland, och är 
förtrogna med program av typen: ordbehandlare, kalkylprogram, 
presentationsprogram, bildbehandlingsprogram, samt ljudbehandlingsprogram. 

➢ Kan självständigt använda internet som referensverktyg, använda olika 
sökstrategier, granska och värdera olika källor. 

➢ Kan använda de databaser och uppslagsverk online som finns tillgängliga via 
datorerna i skolan. 

➢ Kan aktivt använda lärplattformen Fronter i sitt skolarbete. Detta innebär att 
man förstår och kan använda alla funktioner som finns t.ex. inlämningar, skapa 
dokument och egna sidor, prov, inspelningar, forum och IUP/omdömen. 

➢ Aktivt deltagande i diskussioner kring de etiska aspekterna när det gäller 
användningen av internet.  

 
Gymnasiet 

➢ Eleverna ska genom Gymnasiet aktivt använda kunskaperna de förvärvat i 
grundskolan.  

➢ Efter genomgången gymnasieutbildning skall de i enlighet med valt program 
kunna ta del av vidare högskoleutbildning samt kunna möta framtida yrkesliv. 

➢ Alla elever som lämnar Arvidsjaurs gymnasieskola ska kunna verka som 
digitalt aktiva, medvetna och deltagande medborgare. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 2 
Arbetsbeskrivning IT-pedagog 
 
Utbildning 
● Arbeta i enlighet med barn- och utbildningsnämndens IKT-plan. 
● Hålla sig uppdaterad i ny teknik och pedagogiska tankar genom konferenser, 

föreläsningar och kurser. 
● Utveckla skolans arbete med IKT och stärka personalens kompetens på området 

genom utbildning och handledning i grupp och individuellt 
● Bidra till att öka användandet av IKT, digitala verktyg och medier i undervisningen, 

med både teknisk och pedagogisk support. 
● Stimulera till nyskapande och innovativt bruk av IKT:kreativt användande av 

programvara, verktyg och webbdesign. 
 
Administration 
● Administration av viss teknisk utrustning inom skolområdet t.ex Lärplattor och andra 

digitala verktyg. 
● Administration av hemsidor för pedagogisk inspiration och ämnesspecifika digitala 

resurser.  
● Toppadministratör Fronter, vilket innebär ansvar för administration och utveckling av 

arbetet med lärplattformen samt utbildning och inspiration av personal, elever och 
vårdnadshavare 

 
Samordning 
● Huvudansvar för registrering och sammanställning av beställningar gällande 

tidsenliga verktyg och teknik inom skolområdet. 
● Kunna ta emot felanmälan och antingen åtgärda eller skicka vidare ärendet till IT-

enheten 
● Samarbeta och hålla kontakt med tekniker på IT-enheten. 
● Utbilda och samordna fronteradministratörer och IT-vänner för att minska antalet 

felanmälningar. 
● Arbetar inom Utvecklingsnavet tillsammans med skolutvecklare samt representant 

från  elevhälsa och IT-enhet. 
 
Resurs 
● Bistå som resurs vid skolutvecklingsarbeten.  
● Bistå som resurs vid upphandlingar och investeringar av teknik som rör skolområdet. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 3 
Arbetsbeskrivning IT-vän 
 
It-vän ska finnas på varje skola för att arbeta med kartläggning av resurser, behov 
samt att vara tillgängliga som tekniskt stöd till pedagoger. Tid för detta uppdrag 
ska finnas inom tjänst. 
 
Ansvar: 
 
● Vara insatt i kommunens IKT-plan och arbeta proaktivt utifrån den med 

personalen. 
 

● Att hålla sig ajour med teknisk utveckling och ny programvara. 
 

● Att stötta pedagogisk personal och assistenter så att de är väl förtrogna med 
tidsenliga verktyg, och på så sätt bidra till en positiv inställning till IKT i 
skolan. 
 

● Att kartlägga behov av tidsenliga verktyg samt förvaring och underhåll av 
dessa. 
 

● Kunna ta emot felanmälan från elever och  personal och, om kunskap finns, 
åtgärda. Annars skicka vidare ärendet till IT-pedagog (caperio) eller IT-
enheten.  
 

● Att ha regelbunden kontakt med IT-pedagog, IT-enhet samt utvecklingsnavet.  
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 4 
 

Dataregler och ansökan om användar-ID i Arvidsjaurs skolors datanätverk 
 
Syftet med kommunens skoldatanät är att skapa förutsättningar för en bra 
utbildning där modern informationsteknologi används som ett naturligt inslag i den 
dagliga verksamheten. 
 
Regler för användning av Arvidsjaurs skolors  IT-resurser (Datorer) för elever 
och personal. 
 
För att använda datorer kopplade mot kommunens servrar och nätverk skall 
användaren logga in på nätverket med egen identitet och eget hemligt lösenord. 
Vid användande av kommunens datorer skall alltid nyttjandereglerna följas. 
Datorer, nätverk, kringutrustning, användar-ID:n etc ägs och drivs för att användas 
i av skolan godkänd verksamhet. Annan användning är enbart tillåten om den: 
 
▪ inte stör ordinarie verksamhet 
▪ inte innebär brott mot skolans dataregler samt mot gällande lagstiftning 
 
Vid inloggning i systemen är användaren alltid skyldig att ta del av eventuella 
ändringar i nyttjandereglerna, vilket framgår av skolans hemsida. 
 
NYTTJANDEREGLER 
 
För den som innehar ett användar-ID i Arvidsjaurs skolors nätverk gäller: 
 
▪ Sunt förnuft där alla visar hänsyn mot andra är den enkla huvudregeln! 
▪ Ditt användar ID är personligt och får endast användas av dig själv. Lösenordet 

måste hållas hemligt och får inte vara alltför enkelt att lista ut. Du är 
personligen ansvarig för ditt ID, och kan själv byta lösenord med jämna 
mellanrum om du vill. 

▪ Användning som strider mot gällande lagstiftning är inte tillåtet. 
▪ All användning av datorerna till direkta skoluppgifter går före annan 

användning. Den som sysslar med annat ska erbjuda sin plats till den som 
behöver använda datorn till skoluppgifter. 

▪ Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller 
distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller 
distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. 
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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-30 § 91. 
 

Bilaga 4 
▪ Försök att avslöja andras lösenord, eller på annat satt visa att man inte 

respekterar de säkerhetsspärrar som finns, är brottsligt och faller under allmänt 
åtal. 

▪ Åverkan och skadegörelse på hårdvara eller mjukvara är förbjudet. Ersättning 
för ev. skadegörelse kommer att utkrävas. 

▪ Information i skolans datanät får inte innehålla material som står i strid mot 
gällande lagstiftning t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, droger, 
rasistisk propaganda, olaga våldsskildring, hot, förtal, förnedring eller sådant 
som på annat sätt kan upplevas kränkande eller stötande. 

▪ I samband med användning av skolans datorer/lärplatta är allt ätande och 
drickande förbjudet. 

▪ Sabotage eller störande verksamhet mot annan användare är givetvis inte 
tillåtet.  

▪ Den som av någon anledning förlorar ett användar-ID eller ett lösenord kan 
efter  skriftlig ansökan till IT-avdelningen få ett nytt. 

 
Påföljder och åtgärder vid regelbrott 
 

▪ Systemansvariga ska anmäla brott mot föreskrifter och lagstiftning till 
skolans rektor, viket kan leda till kontohavarens avstängning och/eller 
rättsliga påföljder. För systemansvariga gäller tystnadsplikt utom mot 
skolledning och rättsvårdande myndigheter. 
 

▪ För att möjliggöra skötsel och driftansvar, har systemansvariga rätt att 
utan förvarning övervaka och kontrollera skolans system, och vid brott 
mot detta avtal eller allmän lagstiftning ta bort otillåtna programfiler i 
systemet samt stänga av användaren från skolans dator-, nät och 
systemresurser. 

 
Jag har läst igenom de regler som gäller och accepterar de villkor som nämns. 
Jag ansöker om ett användar-ID och ett lösenord. 
 
Elevens namn…………………………………………………………………… 
 

Klass…………………………………………………………………………….. 
 

Användar – ID ………………………………………………………………….. 
 

Datum …………………………………………………………………………... 
 

Målsmans underskrift ………………………………………………………….. 
 

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

Bun § 92 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--2015-08-31 redovisas. 
 
Sammanfattning 
Nettokostnaden för Nattis har uppgått till 669 tkr för perioden januari-
augusti. Verksamhetskostnaderna ligger högre än budgeterat. Intäkterna 
består av statsbidrag som beräknas att uppgå till 69 tkr på helårsbasis. Total 
nettokostnad för att bedriva nattisverksamheten beräknas under året uppgå 
till ca 1 Mkr. 
 
16 barn är inskrivna i Nattisverksamheten, 15 av dessa barn har även en 
plats inom ordinarie förskole- och fritidsverksamheten eftersom behoven av 
omsorg även dagtid föreligger. Under januari-augusti har verksamheten varit 
öppen 187 dagar och av dessa har det varit barn på plats 125 dagar, vilket 
motsvarar en beläggning på 67%. De dagar som det varit öppet och barn har 
varit på plats så har det i medeltal har det varit 3 barn per dag, som mest 7 
barn och som minst 1 barn.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning - Ulrika Hallnor 
Kf 2014-04-14 § 57 

Utdragsbestyrkande
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Revisionsrapport 
Granskning av 
effektiviteten inom 
grundskolan 
- Redovisning av 
handlingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 

Bun § 93 Dnr 00087/2015 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
grundskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 § 11 att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 
 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan ska 
öka. 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-04-22 § 32 antagit en 
handlingsplan för hur effektiviteten i grundskolan ska öka. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 113 godkänt handlingsplanen. 
 
Uppföljning av handlingsplanen föreligger. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 163 2015-06-09 
Protokoll Kf presidium  BunB 2015-09-09 
Revisionsrapport Redovisning – Ulrika Hallnor 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-30 § 93. 1 (3) 

	
	
Uppföljning	‐	handlingsplan	för	ökad	effektiviteten	i	
grundskolan	

Bakgrund	
Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom grundskolan och har lämnat följande 
rekommendationer: 
 

 Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande 
effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur grundskolans 
verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. 

 Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och 
fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 11 
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas 

rekommendationer 
 Upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan ska öka. 
 Resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 

kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015. 
 
Barn-och utbildningsnämnden har 2015-04-22 § 32 antagit en handlingsplan för hur 
effektiviteten i grundskolan ska öka. 
 

Uppföljning	handlingsplan	
 
Åtgärd: Införa effektivitetsmål 
 
Beskrivning: Att införa effektivitetsmål när nämnden beslutar om nya nämndsmål kopplade 

till Kf:s övergripande mål i styrkortet. 
 
Ansvarig: Barn-och utbildningsnämnden 
 
Barn-och utbildningsnämnden har i Mål-och resursplanen 2016 beslutat att införa ett 
effektivitetsmått som är utarbetat av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). 
Effektivitetstalet utgörs av samtliga resultatindikatorer i Öppna Jämförelser - Grundskola, 
med undantag för ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering, samt den 
procentuella avvikelsen från standardkostnaden. Indikatorerna har standardiserats och vägts 
samman så att kostnadsindikatorn väger i stort sett lika mycket som resultatindikatorerna. 
Barn-och utbildningsnämndens mål är att öka 10 placeringar i ranking mot 2013 års placering 
som var 188 av 290 kommuner. 
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Åtgärd: Utveckla den interna kontrollen 
 
Beskrivning: Utveckla internkontrollplanen genom att införa fler kontrollmiljöer där den inre 

och yttre effektiviteten stäms av. 
 
Ansvarig: Skolchef 
 
Barn-och utbildningsnämnden antog 2015-05-27 § 55 Internkontrollplan för 2015. 
Identifiering av tio riskområden har skett utifrån lagar och kommunala styrdokument 
(Skollagen, Personalpolitiskt handlingsprogram och Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun). 
En riskanalys med bedömning sannolikhet och väsentlighet har genomförts på de identifierade 
riskområdena.  
Utifrån riskbedömningen valde Barn-och utbildningsnämnden att följa upp följande tre 
riskområden i internkontrollplanen 2015: 
 
Mål/Styrdokument:  Skollagen 7 kap 2§-3§, 20§-23§ 
Riskområde:  Barn och elevers rätt till utbildning följs inte 
Kontrollmoment:  Avstämning av folkbokförda skolpliktiga elever i kommunen och 

aktuella klasslistor 
 
Mål/Styrdokument:  Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling 
Riskområde:  Barn och elevers värdighet kränks 
Kontrollmoment:  1.Analys av inrapporterade kränkningar 
 2.Redovisning av anmälningar till skolinspektionen 
 
Mål/Styrdokument:  Skollagen 6 kap 2 §-4 § 
Riskområde:  Barn och elever skadas 
Kontrollmoment:  Rapportering av tillbud och olyckor från alla enheter redovisas. 
 
 
Åtgärd: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
 
Beskrivning: 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. 

Aktiviteter: Utforma en gemensam struktur för kvalitetsarbetet, implementera strukturen 
för kvalitetsarbetet i alla verksamheter och säkerställa att kvalitetsarbetet 
fungerar på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

 
Ansvarig: Skolchef 
 
Barn-och utbildningsnämnden antog 2015-05-27 § 60 följande årshjul för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå: 
 
Början av mars, första nämndssammanträdet: 
 Årsbokslut med våra förutsättningar tex. lärartäthet, elevantal, gruppstorlekar, 

lärarbehörighet m.m 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Redovisning på huvudmannanivå utifrån varje enhets kvalitetsarbete, övergripande analys 

av resultat samt genomförda aktiviteter (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola 
och gymnasium) 

 Beslut om nya utvecklingsområden som kan påverka budgetäskanden för kommande år 
 Mål och resursplan kommande år 
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Slutet av maj, andra nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut (januari-april) 
 Redovisning av öppna jämförelser grundskola inkl förskoleklass föregående läsår samt 

trender och analys av statistiken över tid. 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Interkommunala avgifter för gymnasieskolan för kommande år 

 
Slutet av september, tredje nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut (januari-augusti) 
 Redovisning och analys av SKL:s mjuka värden, redovisning och analys av hälsosamtal, 

analys av kränkningar/tillbud/olyckor 
 Internkontrollplanen följs upp 
 
Månadsskifte november/december, fjärde nämndssammanträdet 
 Läsårsplan för nästkommande år 
 Redovisning av öppna jämförelser gymnasium, analys och trender. 
 Beslut om internbudget för respektive verksamhet nästkommande år. 
 
Skolförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram en mall för dokumentation och en gemensam 
grundstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Arbete pågår med att 
implementera arbetssättet på respektive enhet. För att effektivisera kvalitetsuppföljningen 
vore det önskvärt att införa ett digitalt kvalitetsledningssystem som borde vara gemensamt för 
hela kommunen och alla dess verksamheter. 
 
_____ 
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Sammanträdesplan år 2016 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Nämndskansliet 

Bun § 94 Dnr 00249/2015 006 
 
Inför planering av sammanträdesplanen för barn- och utbildningsnämnden 
2016 diskuteras hur många sammanträden nämnden ska ha och om utskottet 
ska sammanträda heldag eller del av dag. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Planera för; 

 

- Fem utskottssammanträden hel dag. 
- Fem nämndssammanträden 
- En utbildningsdag för ordinarie ledamöter i nämnden. 
 

_____ 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse angående Samisk 
förskola vid avdelning 
Fjärilen på Nyborgs 
förskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kristina Johansson 
. Susanne Stenberg 

Bun § 95 Dnr 00253/2015 714 
 
Arvidsjaurs kommun har från och med 2010-01-01 åtagit sig att vara en 
samisk förvaltningskommun. Uppdraget som samisk förvaltningskommun är 
att öka den samiska synligheten, att främja samers möjlighet att behålla och 
utveckla sin samiska identitet/kultur/näring i kommunens verksamheter. 
 
På Nyborgs förskola har man en samisk profilering på en avdelning, 
Fjärilen. 
 
Susanne Stenberg, samisk koordinator, har inlämnat en tjänsteskrivelse 
angående den omorganisation som nyligen har gjorts på avdelningen 
Fjärilen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förskolechef Kristina Johansson får i uppdrag att bereda ärendet till 

utskottets sammanträde 2015-11-11. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Stenberg 

Utdragsbestyrkande
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Kontaktpolitiker inom 
barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Barn- och 
utbildningsnämndens utskott 

Bun § 96 Dnr 00251/2015 105 
 
Vid dagens sammanträde har nämndens ledamöter beslutat sig för att utse 
kontaktpolitker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämndens utskott får i uppdrag att ta fram policy 

och inom vilka områden kontaktpolitiker ska utses inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Skolchefens rapport 
 

Bun § 97 Dnr 00020/2015 600
 
Skolchef Annette Rylén informerar om följande; 
 
Kränkningar/diskrimineringar 
Från Fridhemsskolan har två kränkningar rapporterats. 
Från Ringelskolan har 11 kränkningar rapporterats in, varav två stycken som 
bedömts som allvarliga. 
 
Olycksfall 
Från Ringelskolan har två olycksfall rapporterats. 
 
Kommande granskningar 
PWC- Utredning utifrån Skolinspektionens tillsyn. 
Arbetsmiljöverket – Nationell tillsyn av skolan. 
 
Rektorsrekryteringsutbildning 
Pågår 1 år i Umeå. Två personer inom barn och ungdomsförvaltningen har 
påbörjat utbildningen som består av 11 träffar. 
Utbildningen bekostas av barn och ungdom. 
 
Föräldrautbildning – ABC 
Startar den 8 oktober. Riktar sig till föräldrar med barn som är 6år – 12 år. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

Bun § 98 Dnr 00020/2015 600
 
Ordföranden Britt-Inger Hedman rapporterar om följande: 
 
Träff med utbildningsminister Gustaf Fridolin besöker Norrbotten den 26 
augusti 2015 
Vid mötet fick deltagarna information om de investeringar regeringen vill 
göra från nationell nivå i förskola och grundskola. 
 
Riktat hälsoprojekt 
Britt-Inger undersöker för närvarande möjligheten att starta ett riktat 
hälsoprojekt med ungdomar i åk 1 på gymnasiet. 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Översyn av nuvarande reglementet pågår. 
 
Utredning  - tillbyggnad av Stortorgets förskola  (Dnr 00038/2015) 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11 § 43 att starta en utredning om 
tillbyggnad av Stortorgets förskola. Beredning pågår. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande



 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-09-30 
 
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 -          

 4 Mats Åhman 1          

 5 Helen Danielsson -          

 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 Tycko Johansson 1          

 2 Vakant           

 3 Vakant           

 4 Maria Hedberg           

 5 Anna Svensson 1          

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 8          
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