
Arvidsjaurs Kommun  Årsbokslut 2015 
Januari-December  Barn- och utbildningsnämnden  
 

1 

Barn-och utbildningsförvaltningen 
Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  113 878 116 241 102 109 536

  Verksamhet  28 120 27 275 97 27 065

  Internhyror  20 009 20 009 100 16 989

     

  Summa kostnader  162 007 163 525 101 153 589

     

  Intäkter  -22 194 -28 973 131 -25 293

     

  Netto  139 813 134 551 96 128 297
 
Ekonomi 
Bokslutet för helåret 2015 innebär en positiv avvikelse mot budget med ca 5,3 Mkr. 
Verksamhetskostnaderna blev lägre än budgeterat. Intäkterna blev drygt 6 Mkr högre än budget. 
De högre intäkterna beror bland annat på att vi har fått fler elever från andra kommuner i 
förskolan och grundskolan samt att vi fått statsbidrag för lågstadiesatsningen och mindre 
barngrupper i förskolan. Intäkterna från Migrationsverket har också ökat under hösten med 
anledning av ökat elevantal inom SFI och Språkintroduktion. 
 
Verksamheten 
Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasium, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning. Den siste december 
var det 1561 barn och elever i våra verksamheter, vilket är 81 fler än vid delårsbokslutet i augusti 
 
Antal elever i grundskolan inkl. förskoleklass 
 

 
 
Diagram 1: Antal elever i grundskola och förskoleklass Lå 10/11 – Lå 15/16 
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Diagram 2: Antal barn på förskola och fritids åren 2010-2015 
 
 
Antal elever i frivillig utbildning på Sandbackaskolan 

 
 Lå 

11/12
Lå 
12/13 

Lå 
13/14

Lå 
14/15

Lå 
15/16

Gymnasium 364 331 234 203 255 
Vuxenutbildning 85 105 97 155 159 
Summa 449 436 331 358 414 

 
 
Tabell 1: 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. Skolinspektionens avslutade och godkände resultatet på den regelbundna tillsynen som 
påbörjades höstterminen 2014 för alla verksamheter inom nämndens område 
 
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. 
 
Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till tio karriärstjänster från och med höstterminen 
2015 är dessa tjänster tillsatta med utvecklingslärare med olika uppdrag inom skolutveckling 
kombinerat med undervisning. 
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Den totala sjukfrånvaron är marginellt högre i år jämfört med 2014. Ökningen av antalet anställda 
jämfört med 2014 beror på ökad lärartäthet inom förskoleklass och lågstadium samt fler 
nyinrättande lärartjänster inom Språkintroduktion och SFI med anledning av ökat elevantal och 
fler undervisningsgrupper. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 

Sjukfrånvaro 
(%) 

fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl. 

tjänstledigheter*)  

Antal omräknade 
heltider exkl. 

tjänstledigheter*) 
2015-12-31 5,91% 46,06% 270,58 247,67 
2014-12-31 5,75% 46,06% 262,33 237,74 

*) 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. Under de senaste två åren har andelen elever behöriga till gymnasiet legat på 
ca 75%. Det är färre elever jämfört med tidigare år. Insatser för att öka elevernas behörighet till 
gymnasiet är bland annat att 
elever som ej nått kunskapskraven i åk 6 erbjuds individualiserat upplägg inför åk7 samt att 
elever som ej nått kunskapskraven i åk 9 erbjuds ett 10:e år med ett individualiserat upplägg. 
Även studier på folkhögskola har förekommit för att bli behörig till gymnasiet. 
 
Under året har fyra ärenden hos Skolinspektionen avslutats då de bedömt att verksamheten 
vidtagit de åtgärder som behövts.  
 
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 
avikelser 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/innevånare 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. 
 

 
Diagram 3: Skillnad nettokostnad och standardkostnad per verksamhetsområde 2012-2014 
 
 
Framtiden 
 
I september 2015 startade lärarutbildningar på distans (låg- och mellanstadielärare) och i januari 
2016 startade förskollärarutbildning på distans via Luleå Tekniska Universitet. Vi hoppas detta 
kommer att hjälpa oss i rekryteringen av behörig personal framöver. 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att 
nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader 
i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
Detta arbete kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet som påbörjats. 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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12 Barn-och utbildningsnämnden 
Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  300 266 89 186

  Verksamhet  30 65 217 30

  Internhyror  0 0 0 0

     

  Summa kostnader  330 331 100 216

     

  Intäkter  0 0 0 0

     

  Netto  330 331 100 216
 
Verksamheten 
 
Nämnden har haft sex (6) sammanträden och beredningen fem (5) sammanträden under 2015.  
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 Kostchefen om det pågående arbetet med att ta 
fram en kostpolicy för kommunens verksamheter. 
Skolutvecklaren 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”. 
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Här finns också inlagt vilka år man gör de obligatoriska nationella proven och vilka ämnen det 
gäller. 
Skolsköterskorna 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 förevisade biträdande 
rektorn 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. 
 
Fridhemsskolan besöktes under nämndens femte sammanträde. Rektorn informerade om skolans 
arbete med att rekrytera, behålla och utveckla sin personal. Matematiklyftets syfte och upplägg 
föredrogs av handledaren. Arbetslagsledarna för år 7, 8 och 9 presenterade sitt arbete. Två av 
utvecklingslärarna med inriktning mot IKT redovisade sitt arbete. Nämnden fick också ta del av 
hur man arbetar med grupperna år 10, 7:4-an samt Svenska som andraspråk och nyanlända 
elever. 
Utifrån utbildningen för alla kommunens politiker och tjänstemän med Axel Danielsson 
diskuterade nämnden ordförandes respektive nämndledamöters ansvar och möjligheter, 
gemensam målbild för verksamheten, förväntningar från politiker på tjänstemännen och vice 
versa, målstyrning, myndighetsutövning respektive verkställighet, respekt, tillit och förtroende, 
ledstjärnor för sammanträden. Nämnden pratade även om behovet av kontaktvägar in i 
verksamheten, respekt gentemot varandra och mot tjänstemän samt Kommunfullmäktiges 
ledstjärnor för arbetet i nämnder och styrelser. 
 
Vid nämndens sjätte sammanträde besöktes Sandbackaskolan med tyngdpunkten på nyanlända. 
Ledamöterna fick en kort introduktion av rektor och biträdande rektor och delades sedan in i två 
grupper för lektionsbesök på Språkintroduktionsprogrammet respektive SFI-utbildningen. 
Besöket avslutades med diskussioner om lokaler, elevantal, lärarbrist och kartläggning av 
nyanlända elever tillsamman med rektorerna och skolans två studie- och yrkesvägledare. 
Förvaltningens ekonom/controller gick igenom Öppna jämförelser för gymnasiet som 
publicerades i november 2015. Statistiken bygger på läsåret 2013/2014. 
Nämnden antog Mål-, resurs och verksamhetsplan för 2016. 
 
 
 
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Central administration 
Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  2 991 2 454 82 2 822

  Verksamhet  7 817 7 193 92 7 151

  Internhyror  0 0 0 0

     

  Summa kostnader  10 808 9 647 89 9 973

     

  Intäkter  -6 902 -7 103 103 -7 447

     

  Netto  3 906 2 544 65 2 526
 
Ekonomi 
Bokslutet visar på en positiv årsavvikelse med 1,4 Mkr. Personalkostnaderna ligger drygt 500 tkr 
lägre än budget vilket bland annat beror på att de faktiska löneökningarna för hela Barn-och 
utbildningsnämndens område blev lite lägre än vad som budgeterats. Verksamhetskostnaderna ser 
nu att bli lägre än budgeterat vilket beror på färre elever i grundskola och förskola har sin 
utbildning i annan kommun vilket innebär att de interkommunala avgifterna blir ca 500 Tkr lägre. 
De högre intäkterna beror på att vi har fått fler elever från andra kommuner i förskolan och 
grundskolan. 
 
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. 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  16 402 16 413 100 14 824

  Verksamhet  1 277 1 324 104 913

  Internhyror  2 828 2 828 100 2 585

     

  Summa kostnader  20 508 20 565 100 18 322

     

  Intäkter  -334 -943 282 -329

     

  Netto  20 174 19 622 97 17 992
 
 
Ekonomi 
Utfallet med ett överskott är kopplat till ökade intäkter. Det berodde på att inför 2015 hade vi 
inga klara uppgifter på hur många ensamkommande elever som skulle gå på Fridhemsskolan. 
När antalet nyanlända ökade lyckades vi inte rekrytera personal på SvA och inte tillsätta 
studiehandledare på modersmål i alla språk. Intäkter kopplade till nyanlända har alltså ökat utan 
att vi fått en kostnads ökning som annars kommer med mottagande. 
Vi har fler personal med stöd via arbetsmarknadsåtgärder än planerat.  
I ökade intäkter finns även projektmedel för internationella projekt. Kostnader och intäkter för 
dessa ska till största delen ta ut varandra men ibland kommer bidrag före kostnad och tvärtom. 
Egna medel har tillskjutits för att ge byaelever lika stor chans att ta emot utbyten som på tätorten. 
 
 
Verksamheten 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Under året har vi haft 18-tjänster som vi rekryterat till. I slutet av ht-15 beslutade rektor att täcka 
en vakans på SvA med kortvariga anställningar och en annan vakans i engelska och svenska med 
intern omorganisation. Vi har under ht-15 provat att arbeta med en grupp år 10, med 6 elever som 
inte hade sökbarhet till gymnasieprogram. Eleverna kombinerar ämnesstudier med praktik. 
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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.   
 
Fridhemsskolan har återigen varit framgångsrik i den nationella tävlingen teknikåttan, vilket är ett 
gott tecken för undervisningen i NO och teknik. 
 
Fridhemsskolans elever har under 2015 vidga sin världsbild gränser genom att delta i 
utbytesprojekten Nordplus och Nordplus junior. Det innebär utbyte med Danmark i ett av 
projekten och Litauen, Lettland och Grönland i det andra. Förutom det så har enskild språkgrupp 
franska haft utbyte med Frankrike och spanska grupper via sociala medier med Spanien. 
Vi fick avslag för en personalfortbildningssatsning som vi sökte i Erasmus+. 
 
Under läsåret 15/16 har Fridhemskolan en biträdande rektor på 50 % med undervisning på skolan 
upp till heltid. Enligt krav från skolverket finns en utarbetad delegation och arbetsfördelning som 
även anpassats till gällande reglemente i kommunen.  
Vi har fortsatt med mattelyftet och har startat läslyftet med en ämnesblandad lärargrupp. 
Vi har nu två årskurser där eleverna har tillgång till egen dator. 
Vi har under ht-15 förstärkt kompetensen i specteamet med en logoped på heltid som 
kompletterat en halvtid specialpedagog.  
 
Personal 
Vi har haft två pensionsavgångar inför ht-15 start och en tredje sker i slutet av januari-16. Dessa 
berör tyska och engelska, NO-ämnen och matte samt grundsärskola.  
I ämnet SvA lyckades vi inte få till en långsiktig rekrytering utan gick på halv personalstyrka. 
Läget förvärrades för SvA då vi fick en längre sjukskrivning i slutet av året. Fridhemsskolans 
samarbete med introduktionsprogrammet på Sandbackaskolan har därför varit extra viktigt.  
Tyvärr tappar vi också en legitimerad lärare i engelska och svenska till vt-16, som valde eget 
företagande istället. Tillskott har ändå skett på några områden och rekrytering inför ht-16 är 
inledd redan i ht-15 med viss framgång. 
Hög personalomsättning samt rekrytering med lägre kompetens kräver ökat ledningsarbete och 
påverkar också förutsättningarna för befintlig personal och skolans utvecklingsarbete. 
Behörigheten har varit relativt hög men risk finns för att den sjunker framöver om rekrytering 
inte lyckas.  
 
 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider 

inkl.tjänstlediga*) 

Antal 
omräknade 

heltider 
exkl.tjänstlediga 

2015-12-31 3,00% 30,79% 36,50 37,21 

2014-12-31 2,17% 0,99% 38,49 34,52 
*) 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 
Kunskapsmåluppfyllelsen för åk 8 och 9 ligger för närvarande under nationella siffror. Analys 
har skett under vt-15 och under ht-15. Återkoppling sker till personal inom och till överlämnande 
skolor. Vid analys av resultaten är det viktigt att veta att varje elev motsvarar ca 1,5-1,8  procent 
och därför påverkar individuell måluppfyllelse siffrorna i större utsträckning vid lägre elevantal. 
 
När det gäller ämnen så är det framför allt i matematik och engelska som elever redan vid 
överlämning i åk 7 har svårt att nå målen i. När det gäller svenska så följer Fridhemsskolan den 
negativa nationella trenden med sjunkande läs- och skrivförmåga. 
Det slår sedan igenom på flertalet ämnet speciellt märks det i sjunkande meritvärden och på 
behöriget till gymnasiet. Måluppfyllelsen är högre hos flickor. 
 
Fridhemsskolan har som lokalt mål lyft upp just läs- och skrivutveckling i syfte att sätta extra 
fokus med utvecklingsarbetet på det området.  Fortbildning i läs- och skrivutvecklande arbetsätt, 
läslyft för personal samt att få alla lärare vara språkutvecklare, speciellt i skolspråket som behövs 
för att eleverna ska nå kunskapskraven i alla ämnen. 
Vi har tagit fram ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete och följer upp både nationella och 
nämndens satta mål. Ett område är skolinspektionens krav på Fridhemsskolan att öka 
ämnessamverkan och ämnesövergripande arbete. 
 
Ett område som vi har högre måluppfyllelse än nationella siffror är trygghetsområdet. Det visar 
sammanställning av elevers trygghetsenkäter, trygghetsrådets rapport, skolinspektionens enkät ht-
15, SKL:s öppna jämförelsetal, riktad elevhälsoenkät i åk 8 och rapport från elevhälsosamtal i åk 
7. Elever känner sig generellt trygga. Det visar också att arbetsron kan variera mellan grupper och 
ämnen. Elevers uppfattning om det upplever motivation i och till skolarbetet är lite under 
nationell nivå.  
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.  
Elevrådet fungerar bra och del av önskade insatser i inre miljön har genomförts men insatser på 
yttre skolmiljön har inte kunnat genomföras på grund av politiska beslut samt svårigheter vid 
upphandling av tjänster.   
Dialogen mellan föräldrarådet har vid utvärdering bedömts vara bra men antalet möten önskas bli 
färre. Vi arbetar med att kompensera detta med mer digital information. 
 
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 lärare i 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.  
Med satsningen på tidsenliga verktyg får vi större möjlighet att utveckla tidsenlig undervisning 
och leva upp till IKT-planens mål.  
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
    Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  29 600 29 356 99 27 050

  Verksamhet  1 375 1 609 117 1 370

  Internhyror  4 368 4 368 100 3 992

     

  Summa kostnader  35 343 35 333 100 32 411

     

  Intäkter  -611 -1 594 261 -421

     

  Netto  34 732 33 738 97 31 990
 
 
Ekonomi 
Bokslutet visar på ett positivt resultat med 994 tkr. Detta mycket beroende på att intäkterna blev 
större än vad som budgeterats. Bland annat beror detta på att en post kom in sent i systemet som 
vi inte räknat med samt att det var osäkert när budgeten lades om vi skulle få pengar för 
lågstadiesatsningen. Svårighet att få sökande på tjänster är ytterligare en faktor. Detta har 
inneburit att vi fått lägga ut annons för sökning ytterligare tillfällen och till exempel tjänsten 
svenska som andra språk har inte lyckats tillsättas i den omfattning som önskats. En annan faktor 
är svårighet att rekrytera behörig personal. Ingångslöner på nyanställningar där vi har behörig 
personal har ökat de senaste åren men där vi har svårt att rekrytera personal med rätt behörighet 
har löneposterna inte varit den omfattning som det avsatts för i budgeten. 
 
 
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. Under läsåret 
fattades beslut om att dela de två förskoleklasserna i tre grupper istället för två. Detta berodde 
bland annat på ökat elevantal från det att organisationen lades till dess att verksamheten kom 
igång i höstas. Övergången från två grupper till tre har skett i dialog med berörd personal och 
specialpedagog. Information till vårdnadshavare skickades ut inför delning, likaså hölls ett 
föräldramöte i frågan. 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. Även inom fritidsverksamheten har 
det skett justeringar av grupperna under läsåret för att få en så bra gruppindelning som möjligt. 
Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har fortsatt inom alla delar på skolan.  
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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. Samiska har kommit igång under höstterminen. Pite-
Lulesamiska via en personal som är anställd gemensamt med förskolan. Gällande Nordsamiska 
köps den tjänsten från sameskolstyrelsen. Tyvärr har vi inte lyckats rekrytera någon lärare inom 
Umesamiska som är den språkvarietet som flest elever hos oss önskar. Svenska som andra språk 
lyckades vi lösa sent in på terminen för årskurs 1-3, men tyvärr inte för årskurs 4-6. 
Förskollärarna är den sista gruppen på skolan som deltar i matematiklyftet, ett arbete som även 
fortsätter under vårterminen. Lärarna som undervisar årskurs 1-3 har arbetat med ett material som 
heter Nya bedömningsstödet, ett material som kommer bli obligatoriskt för årskurs 1-3. Det 
arbetet kommer att löpa under vårterminen. Lärarna årskurs 4-6 har gjort klart kursen betyg och 
bedömning, en webbaserad kurs via Karlstad universitet. 
 
Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro 
(%) 

fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider 

inkl.tjänstledigheter*) 

Antal omräknade 
heltider 

exkl.tjänstledigheter 
2015-12-31 8,81% 57,96% 73,68 66,56 

2014-12-31 10,97% 57,20% 68,14 61,57 
*) 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.  
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
	
Nationella	prov	Läsåret	2014/2015	
	
Matematik årskurs 3 

	
	
Svenska	årskurs	3	

	
 
Måluppfyllelsen är inte uppnådd vare sig för matematik eller svenska årskurs 3.  
Jämfört med riket är resultaten i matematik högre hos eleverna i Arvidsjaur i sex av sju delprov. I 
svenska har eleverna i Arvidsjaur högre resultat på tre delprov av åtta. 
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 måluppfyllese. 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. 
 
Framtiden 
Det är ett gediget arbete kring ledarskap som pågår tillsammans med företagshälsovården, 
kommunens personalkonsulent tillsammans med skolledning och fackliga representanter. Ett 
första möte har hållits där även samordnare från varje verksamhet deltog. Nästa steg blir att 
involvera alla arbetslag i processen så att alla känner sig delaktiga i den plan som ska göras för 
framtiden. Även arbete kopplat till Arbetsmiljöverkets inspektion pågår. Var det i slutändan 
hamnar i frågan om utökat budgetäskande kan jag inte uttala mig ännu om. Det personalen 
signalerar om är mer resurser. 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
  

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

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
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214 Parkskolan 
    Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  4 640 4 989 108 5 130

  Verksamhet  200 172 86 165

  Internhyror  1 758 1 758 100 1 606

     

  Summa kostnader  6 598 6 919 105 6 901

     

  Intäkter  -212 -274 129 -448

     

  Netto  6 386 6 645 104 6 453
 
Ekonomi 
Bokslutet visar ett underskott på 259 kr. Att ett underskott varit aktuellt har redan signalerats om 
vid föregående tertialsammanställning. 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 som påbörjade i höstas har fungerat förhållandevis bra för eleverna i årskurs 4-6 men för de 
yngre eleverna har det behövts förstärkningar. Även i samband med icke undervisningssituationer 
såsom raster och luncher har det varit tungt för personalen att hinna med. Det har även varit 
ansträngande för personal från förskola som gått mellan förskola och förskoleklass för att stötta 
upp utifrån behov. Till jul slutade en av lärarna som undervisat årskurs 1-3 under en längre tid. 
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Lyckligtvis har det inför vårterminen löst sig på ett bra sätt. Vi har fortsatt att bygga på personal 
som är känd bland eleverna och ingen minskning av personal har behövt ske. 
 
Personal 
 
 
 

Antal omräknade 
heltider inkl. 

tjänstledighet*) 

Antal omräknade 
heltider exkl. 
tjänstledighet 

2015-12-31 11,05 11,11 
2014-12-31 12,85 11,08 
*) 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 
Inför vårterminen har en skolvärdinna anställts på 75% för att kunna stötta upp i samband med 
undervisningssituationer framförallt för de yngre eleverna men även för att hjälpa till vid raster 
och luncher och underlätta för personalen inom förskolan. 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 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  1 470 1 423 97 1 535

  Verksamhet  70 42 59 80

  Internhyror  170 170 100 103

     

  Summa kostnader  1 710 1 635 96 1 718

     

  Intäkter  0 -5 0 0

     

  Netto  1 710 1 630 95 1 718
 
Ekonomi 
Prognosen visar på lägre personalkostnader än budgeterat. Bemanningen har under mitten av året 
anpassats till barngruppens storlek och behov. 
 
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.  
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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
2015-12-31 3,35 3,10 
2014-12-31 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. 
 
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 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  2 690 2 899 108 3 544

  Verksamhet  736 707 96 602

  Internhyror  0 0 0 0

     

  Summa kostnader  3 425 3 606 105 4 146

     

  Intäkter  0 -16 0 -433

     

  Netto  3 425 3 590 105 3 713
 
Ekonomi.  
Bokslutet visar på ett underskott, som beror på ett ökat behov av elevhälsans konsulter samt ökad 
personalkostnad, då den nyrekrytering av personal som skett inneburit högre kostnad än beräknat. 
 
Verksamheten 
Den framåtsyftande och främjande planering som upprättats i samråd med rektorer och elevhälsa, 
togs i bruk under hösten 2015. Elevhälsan har med utgångspunkt från den deltagit i föräldramöten 
samt i arbetet med klasser utifrån behov och önskamål från personal och även haft en 
handledande funktion gentemot pedagoger. 
 
Kommunens specialpedagoger har utifrån den gemensamma analys som gjorts (i svenska, 
matematik och engelska) föreslagit forskningsanknutna fortbildningsinsatser för personal, vilka 
rektorer har beviljat medel och tid till (Bornholmmodellen och Att skriva sig till läsning (ASL). 
Det arbetas nu aktivt med detta i de olika klasserna. 
 
Fler elever upplever sig stressade över skolarbetet (högstadium, gymnasium). Det framkommer 
också att ett stort antal elever saknar arbetsro i klassrummen (mellan- och högstadium). Likaså 
kommer det från samma elevgrupper signaler på att det är obehagligt att duscha och att gå på 
skolornas toaletter.  
 
En ökning av sprit och tobaksanvändning märks på högstadiet i åk 8- 9- flickorna ”kommer i 
kapp pojkarna”, det märks även att snus används mer idag. En ökning av ogiltig frånvaro (ofta 
elever med funktionsnedsättning eller social problematik) har uppmärksammats, därför utarbetas 
nu riktlinjer för hur man ska arbeta med ökad närvaro.  
 
Elevhälsan möter också fler elever med självskadebeteende och ätstörningar, därför arbetas det 
kontinuerligt med att förbättra samverkan med BUP. Synpunkter på föreslagen överenskommelse 
mellan BUP och länets elevhälsor, har därför inlämnats av elevhälsochef. Det har också 
kommit/kommer fler ensamkommande ungdomar, vars psykosociala hälsa är nedsatt. 
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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.  
En av kuratorerna ska dessutom arbeta ca 5 timmar/vecka med KAA (kommunalt 
uppföljningsansvar) tillsammans med en studieyrkesvägledare. Om dessa timmar slås ihop så 
innebär det att insatserna på skolorna minskas med 15 timmar/vecka, vilket inverkar negativt på 
kuratorernas möjlighet att aktivt kunna undanröja hinder för elevers lärande dvs. arbeta 
främjande och förbyggande med elevers psykosociala hälsa (uppdrag enligt Skollagen).  
 
I slutet av året fortbildades rektorer, specialpedagoger och elevhälsopersonal i PMO, skolans 
dokumentationssystem. Hela kostnaden för genomförandet belastas elevhälsans konto, vilket inte 
fanns med i budgetäskandet för 2015.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2013-2014 
Barn och ungdomarna i vår kommun fortsätter att må relativt bra och de allra flesta trivs i skolan 
och känner sig trygga. Skillnader i hälsa och levnadsvanor framkommer mellan könen. Pojkar 
dricker mer läsk och har större övervikt och flickor mår sämre psykiskt (stress, överkrav, 
huvudvärk, ont i magen). Det märks också en ökning av stillasittandet, som i längden kan leda till 
ökad ohälsa. 
 
Händelser av betydelse 
Två nya kuratorer och en ny skolsköteska anställdes under hösten. Den andra 
skolskötersketjänsten har varit tillsatt med en vikarie, då innehavaren av tjänsten varit 
sjukskriven. I december annonserades den tjänsten ut som en tillsvidareanställning, rekrytering 
kommer att avslutas i början av 2016. 
 
Personal 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2015-12-31 5,00 
2014-12-31 8,00 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. Två av personalen anställdes som specialpedagoger inom skolan 
hösten 2014.  
 
Framtid 
Antalet vaccinationer har utökats och fler elever mår fysiskt dåligt (sömnstörningar, huvudvärk, 
koncentrationsstörningar mm), vilket innebär ökad belastning på skolsköterskorna. Därför 
kommer dessa tjänster att göras om till semestertjänster, så att arbetsbelastningen lättare kan 
fördelas under året.  
 
Lokal överenskommelse ska i början av 2016 slutas mellan kommun och landsting när det gäller 
vaccinationer, mm. 
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Fler elever mår psykosocialt sämre (stress, oror, ångest mm) vilket gör att deras kunskapsresultat 
riskerar att försämras. Förhoppningen är därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
annan personal ska tillsättas för att täcka det behov som finns på mötesplatsen för unga- Humlan, 
där kuratorerna idag arbetar delar av sina tjänster. 
 
Då nyrekrytering skett på nästan alla tjänster inom elevhälsan, kommer en högre 
fortbildningskostnad att uppstå, då personalen kommer att behöva utökad fortbildning för att 
kunna ta sig an de arbetsuppgifter som finns/uppstår inom elevhälsan.  
Ovanstående åtgärder kommer därför att under 2016 innebära en ökad kostnad för elevhälsan. 
Men vår strävan är att ytterligare utveckla elevhälsans främjande arbete, vilket är vårt 
huvuduppdrag. 
 
Lise-Lotte Johansson/ 
Elevhälsochef och specialpedagog 
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225&227 Förskolor centralorten 
    Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  31 900 32 974 103 29 899

  Verksamhet  1 452 1 488 103 1 449

  Internhyror  3 931 3 931 100 2 366

     

  Summa kostnader  37 283 38 393 103 33 713

     

  Intäkter  -640 -1 196 187 -727

     

  Netto  36 643 37 197 102 32 987
Ekonomi  
Prognosen visar på att personalkostnaderna kommer att överstiga budget med ca 554 tkr vilket 
motsvarar 1,5 % av budget. Det förklaras av en utökad bemanning under hösten kopplat till barn i 
behov av stöd samt att vi i augusti öppnade en ny småbarnsavdelning på Nyborg. 
 
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.  
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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 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. Under 
höstterminen beslutades att öppna ytterligare en förskola Ripan med två avdelningar för att möta 
det ökade behovet samt att försöka minska barnantalet på de befintliga avdelningarna. Statsbidrag 
söktes och beviljades. I samband med öppnandet av Ripan genomfördes också en flytt av den 
samiska profileringen till vår nya förskola. 
Vår sommaröppna verksamhet bedrevs på Nyborgs förskola där även fritids från Ringelskolan 
inrymdes. Barnantalet var i år ovanligt lågt ca 30 barn/dag I oktober blev Skogsbacken och 
Stortorget inspekterade av Arbetsmiljöverket som ett led i deras rikstäckande arbete med den 
psykosociala arbetsmiljön.  
 
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. Flera medarbetare har under perioden arbetat deltid pga 
sjukskrivning, vilket försvårat planeringen av bemanningen. Det finns en oro i dagsläget över 
sjukskrivningar på grund av utbrändhet och vi har börjat märka av svårigheter att rekrytera 
medarbetare med förskollärarexamen. 
 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl. 
tjänstlediga*) 

Antal 
omräknade 

heltider exkl. 
tjänstlediga*) 

2015-12-31 6,61% 36,88% 76,75 71,16 

2014-12-31 5,04% 31,80% 73,75 66,86 
*) 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. 
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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 ökat inskrivningstal på grund av 
högre födelsetal. Under 2016 arbetar vi med att utveckla verksamheten på vår nya förskola Ripan 
och att planera organisationen av personal för en hög och likvärdig kompetens på samtliga 
avdelningar. Personalens fortbildning kommer att till stor del handla om flerspråkighet i 
förskolan. Insatser kommer också att ske för att motverka ohälsa bland medarbetarna på grund att 
det utökade uppdraget i vår förskola.  
 
 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef 
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234 Skolbibliotek 
    Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  0 0 0 0

  Verksamhet  80 62 77 48

  Internhyror  0 0 0 0

     

  Summa kostnader  80 62 77 48

     

  Intäkter  0 0 0 0

     

  Netto  80 62 77 48
 
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. 
 
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. Barnbibliotekarien har besökt Nyborgs förskolas föräldramöte för 
de yngsta barnen för att informera om språkutveckling och läsning. Förskolorna inbjöds 
till teater i biblioteket när vi via landstinget fick två gratisföreställningar av Teater Mila 
med ”Magiska tåget”. 
 
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 på vår -och höstterminen. Vi har haft bokprat för åk 3. 
Barnbibliotekarien har deltagit på lågstadiets elevens val ”Bokslukarna” under hösten.  
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 skolstart har biblioteksinformation hållits för åk7 på Fridhemsskolan och bokprat med 
boklån för sjuor och åttor. 
 
Vid sommarlovets start erbjöds barnen i grundskolan att delta i ”Sommarboken”, ett 
läsfrämjande projekt med bokpriser. 
 
Barnbibliotekarien deltog på Ungdomsdemokratidagen för högstadiet och gymnasiet. 
Den årligen återkommande Barnboksveckan hade i år temat sport. Förskolans 3-5åringar, 
låg- och mellanstadiet besökte oss på skoltid. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek fortsätter att öka. Ökningen är 22 % jämfört med 
2014. En del i ökningen är att vi plockar fler boklådor från skolbiblioteket till klasserna, 
vilket också visar sig i en minskning av lån från skolans personal i kommunbibliotekets 
statistik. Fridhemsskolan har minskat sina lån med 12 %. Ringelskolans elever lånar i snitt 
21,2 böcker/elev, medan Fridhems elever lånar 5,1 böcker/elev. 
 
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 
Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

  Personal  23 885 25 467 107 24 547

  Verksamhet  15 083 14 612 97 15 257

  Internhyror  6 954 6 954 100 6 337

     

  Summa kostnader  45 922 47 033 102 46 141

     

  Intäkter  -13 495 -17 842 132 -15 488

     

  Netto  32 427 29 192 90 30 653
 
Ekonomi 
Det totala utfallet gentemot budget uppvisar ett överskott på 3,235 Mkr, vilket kan härledas till 
intäkterna blivit 4,347 Mkr högre än beräknat. Utfallet kan förklaras av att ett större antal intäkter 
(varav majoriteten består av statsbidrag) inkommit under november och december. Dessa intäkter 
har varit kopplade till personer/ungdomar som antingen går eller skall påbörja sin utbildning 
inom SFI eller Språkintroduktion. Detta pengainflöde i kombination med att Sandbackaskolan 
inte kunnat sätta in personal i samma takt som antalet elever ökat (bland annat på grund av 
uppsägningstider från ordinarie arbeten) bidrar till att skapa det stora överskott som 
verksamheten lämnar ifrån sig för kalenderåret 2015. Från och med den 22 januari 2016 tror vi att 
vi är i balans mellan personal och ensamkommande ungdomar. Dock bör rutinerna över hur och 
när dylika ersättningar skall skickas ut till berörda verksamheter ses över. 
 

Personalbudgeten uppvisar ett underskott på cirka 1,582 Mkr. Detta underskott är kopplat till SFI 
och Språkintroduktion. Ytterligare personalförstärkningar inom ramen för både SFI och 
Språkintroduktionen kommer att krävas i och med att kommunen fortsätter ta emot fler ungdomar 
med utländsk bakgrund. Detta scenario har vi tagit hänsyn till i personalbudgeten för 2016, men 
förutsättningen är att prognosen för ankommande flyktingar stämmer.  
 

Dock kommer ökade kostnader att tillkomma i och med kartläggning av nyanlända elever inom 
ramen för Språkintroduktionen bör ske. Ombyggnationer av lokalerna krävs för att rymma alla 
undervisningsgrupper. Detta fanns inte med i investeringsbudgeten utan kommer att tas från 
driftbudgeten. Det tillkommer likaså kostnader för materiel kopplat till undervisningen och de 
lärare som ska anställas. Detta är merkostnader som inte finns inplanerad i budgeten för 2016.  
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Verksamheten  

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa 

  

Fordonsprogrammet (FT) 28 (+1) -- -- -- 28 (+1) 

Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik -- 3 1 (+1) 0 4 (+1+1*) 

Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik -- 18 14 0 32 

Fordonsprogrammet (FTR) 2 (+1) 2 (+1) 6 0 10 (+2) 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 5 (+2) 4  (+1) 7 0 16 (+3+1*) 

Vård- och omsorgsprogrammet 6 (+4) 0 7 0 13 (+4)   

Ekonomiprogrammet (EK) 13 3 17 0 33  

Samhällsprogrammet (SA) 5 11 0 0 16 

 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 7 10 0 0 17 
Introduktionsprogram, övriga (finns även med på 
programmet som ”+ elev”) 8 2 1 

0 
11  

Språkintroduktion 49 10 0 0 59  
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan (finns även med på programmet som 
”+elev*) 0 0 2 0 2  

Preparandutbildning 14 0 0 0 14  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 0 0 0  

Summa elever inom gymnasieskolan: 137 (+8) 63 (+2) 55 (+1) 0 
255 

(+11+2*)   
 

Svenska för invandrare (SFI) 74   

  

Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 11  

Vuxenutbildning per distans 29 

Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 8    

Övriga vuxenutbildningar BF 4    

Medlearn (uppdragsutbildning) 19    

Grundvux 14    

Summa elever inom vuxenutbildning: 159    
Totala antalet elever vid Sandbackaskolan 

161231: 414 
 

   
 

 
Gällande vuxenutbildningar 
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 i framtiden 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. 
 

Procentuell fördelning: 
 

Ungdomsgymnasiet: 61,6% 
 

                  Vuxenutbildningar: 38,4% 
 
Observera! Den procentuella fördelningen är 
avvikande jämfört med tidigare, eftersom ett 
antal vuxenstuderande är inskriva på mer än en 
utbildning samtidigt (SFI + Medlearn) 
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Sandbackaskolan genomför för närvarande en bussförarutbildning och vi har för avsikt att starta 
upp en transportutbildning med start under april 2016. En ny undersköterskeutbildning planeras 
starta till hösten 2016. 
 

Stödverksamheten kvällstid i engelska, matematik och svenska fortsätter för de vuxenstuderande 
som läser sina kurser på distans. Denna stödverksamhet kommer även att vara öppen för 
ungdomsgymnasiets elever. 
 
Händelser av betydelse 
Det formella samarbetet med Malå är nu avslutat i och med att Malå valt att skriva kontrakt med 
Lycksele gällande fortsatt gymnasieutbildning. Sorsele har skrivit ett separat avtal med 
Sandbackaskolan, där det framgår att ungdomar från Sorsele även kommande läsår är att anse 
som förstahandssökande till de utbildningar vi erbjuder på Sandbackaskolan. 
 

Vidare är ett samarbete påbörjat mellan Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Arvidsjaur där de 
fyra deltagande kommunerna anordnade en gemensam studiedag, där deltagarna fördelades 
ämnesvis mellan de fyra deltagande orterna.  
 

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.  
 

 
Personal 
 

 
Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 

Antal omräknade 
heltider inkl 

tjänstledigheter*)  

Antal omräknade 
heltider exkl 

tjänstledigheter 
2015-12-31 2,35% 25,75% 54,50 51,03 

2014-12-31 1,77% 26,39% 46,85 47,96 
 

*) 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. Dock har antalet omräknade heltider 
exklusive tjänstledigheter ökat i relation till motsvarande period i fjol. Ökningen kan härledas till 
uttag av föräldra- och tjänstledighet och till perioder av längre sjukskrivning.  
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Framtiden 
Vi kan förutse ett ökat behov av 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. Under kalenderåret 2016 kommer 
ombyggnationer av redan befintliga lokaler att ske, för att möta det ökade elevtrycket. Vidare är 
Sandbackaskolan i behov av att anställa lärare, som kan vara behjälpliga i Sv/En och i SO-ämnen 
samt inom Språkintroduktionen och SFI.  
 

En ny Grundvux-organisation måste även arbetas fram för att kunna sjösättas till hösten 2016. 
 

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

En fullt bemannad Elevhälsa (för Sandbackaskolans vidkommande en skolsköterska och en 
kurator på plats) måste snarast tillsättas. Annars kan arbetsbördan för den personal som kommer 
bli mycket betungande, då flertalet ärenden av icke akut natur fått vänta. 
 
 
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 68,5% av 
barnen.. 

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

Enligt undersökning 
genomförd  vt 2015 
tycker 97% av eleverna 
i åk5 och 82% 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  . 

 63 % av eleverna i åk 3 
har klarat alla nationella 
delprov 
(Lå 14/15).  

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

 
91% av eleverna i åk 6
har klarat alla nationella 
delprov 
(Lå 14/15). 

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

 
96,7% av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt. 
(Lå 14/15). 

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

 

74,2% för 2014. 
Nyckeltalet har slutat 
att publicerats from 
2015. 
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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 5,91%  

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 % (2014) 
Uppgift saknas för 
2015. 
. 

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 
(2014). Uppgift saknas 
för 2015. 

 
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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