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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 59 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 08.30–15:50. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Mats Åhman (s) 
Anneli Jorsell (s) 
Anna Svensson (v) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
 
 

 
 
Övriga närvarande Lotta Johansson, chef Elevhälsan   § 46 

Anneli Andersson, rektor Ringelskolan   § 47 
Helena Wennström, bitr. rektor Ringelskolan   § 47 
Leif Carlsson, rektor Fridhemsskolan   § 48 
Kristina Johansson, rektor förskolan   § 49 
Helen Danielsson, bitr. rektor förskolan   § 49 
Bengt Isaksson, controller   §§ 46-56 
Liselott Sandström, sekreterare 
 
 

 
 
 
Utses att justera Jerry M Johansson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-10-04 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 46-60 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Jerry M Johansson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-09-26 
 
Datum då anslaget 2016-10-05 Datum då anslaget 2016-10-27 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 60 
 

 
Ärendeförteckning Bun § 46 Dnr 00244/2016 600 

Verksamhetsuppföljning/Information - Elevhälsan 
 

Bun § 47 Dnr 00244/2016 600 
Verksamhetsuppföljning / Information - Ringelskolan 
 

Bun § 48 Dnr 00244/2016 600 
Verksamhetsuppföljning/Information - Fridhemsskolan 
 

Bun § 49  Dnr 00244/2016 600 
Verksamhetsuppföljning/Information – Förskolan 
 

Bun § 50 
Meddelandeärenden 
 

Bun § 51 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 

Bun § 52 Dnr 0214/2016 042 
Delårsredovisning 2016-06-30 - Barn- och utbildningsnämnden 
 

Bun § 53 Dnr 00086/2015 041 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till 
och med 2016-06-30 
 

Bun § 54 Dnr 00118/2016 609 
Uppföljning av Internkontrollplan fram till 2016-06-30 
– Barn och utbildningsnämnden 
 

Bun § 55 Dnr 00049/2015 714 
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

Bun § 56 Dnr 00140/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2016 - Barn- och utbildningsnämnden  
 

Bun § 57 Dnr 00027/2016 009 
Yttrande över motion ”Mindre klasser ger högre resultat i skolan” 
 

Bun § 58 Dnr 00245/2016 003 
Regler och riktlinjer för skolskjutsar 
 

Bun § 59 Dnr 00199/2016 622 
Kostnadsfri frukost för elever i grundskolans verksamheter från 
förskoleklass till och med årskurs 9 - Avvikelse från beslut 
 

Bun § 60 Dnr 00076/2016 600 
Ordförandens rapport 
_____ 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 61 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
/ Information 
- Elevhälsan 
 
 

Bun § 46 Dnr 00244/2016 600 
 
Lotta Johansson, chef Elevhälsan redovisar vid dagens sammanträde 
resultat av tal- och språkscreening 2016. 
 
Screeningen visar på en tydlig förbättring av 6-åringarnas språkförståelse, 
vilket kan härledas till en riktad språksatsning i förskolan. 
 
På alla förskolor lockas barnen genom sång och lek att undersöka språket. 
De allra yngsta barnen stimuleras genom ”Babblarna” där barnen tränas 
strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt och på språkets ljud och 
melodi. 
 
På de flesta avdelningar finns personal med TAKK-utbildning (Tecken som 
alternativ kompletterande kommunikation). Metoden främjar alla barns 
språkutveckling men är särskilt bra för barn med sen eller avvikande 
tal/språkutveckling samt för barn med annat modersmål. 
 
För tredje året har alla förskolor en gemensam planering och målsättning för 
alla 5-åringar, vilket ger barnen från de olika förskolorna en mer likvärdig 
förutsättning för övergången till förskoleklass. 
 

Årskull Språkförståelse Fonologi 
2014 14% 28% 
2015 24% 29% 
2016 8% 17% 

Tabellen visar antal avvikande felsvar utifrån språkförståelsetest 
samt avvikande fonologi. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 62 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
/ Information 
- Ringelskolan 
 
 
 

Bun § 47 Dnr 00244/2016 600 
 
Anneli Andersson och Helena Wennström, rektor respektive biträdande 
rektor vid Ringelskolan redovisar vid dagens sammanträde följande; 
 

Trygghetsenkät 
Enkät till elever i åk 1-6 om trygghet och trivsel på skolan. Av resultatet 
framgår att eleverna trivs på skolan och känner stor trygghet. Personalen 
kommer att arbeta med uppföljning i klasserna utifrån resultat. 
 

Kränkande behandling 
Under läsåret 2015/2016 kom ca 120 anmälningar om kränkande 
behandlingar. Av dessa var två kopplade till någon av diskriminerings-
grunderna. 
 

Skriftliga rutiner för kränkande behandling och anmälan till rektor har 
upprättats. Sammanställning och genomgång av anmälningar och hur dessa 
följs upp sker i samband med att skolans trygghetsråd har möten varannan 
vecka, samt diskuteras vid behov under Ae-möten i respektive skolform och 
verksamhet. Utvärdering och analys sker minst en gång per läsår. 
 

Typ av kränkning Antal 
Fysisk 38 
Fysisk och verbal 39 
Verbal 18 
Psykosocial 3 
Annan kränkning 22 

 

Identifierade utvecklingsområden 
Skolan ska arbeta med att förbättra språkbruket genom gemensamma teman, 
livskunskapslektioner, riktade insatser mot ordningsregler, 
värderingsövningar etc. 
 

Skolgårdsmiljön 
Översyn och utveckling av skolgårdsmiljön tillsammans med elever och 
personal. 
 

Utmaningar / riskområden 
- Få grupprum (både Tallbackaskolan och Ringelskolan) 
- Små allmänna utrymmen 
- Små klassrum (Tallbackaskolan) 
- Trånga hallsituationer (framförallt Tallbackaskolan) 
- Skolgårdsmiljö, stora öppna asfaltytor närmast både Ringelskolan och 
  Tallbackaskolan 
- Övergångssituationer mellan ämnen och olika aktiviteter. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 63 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
/ Information 
- Fridhemsskolan 
 
 
 

Bun § 48 Dnr 00244/2016 600 
 
Leif Carlsson, rektor vid Fridhemsskolan redovisar vid dagens sammanträde 
följande; 
 
SKL jämförelse enkät åk 8 
Fridhemsskolan ligger på 59:e plats totalt i riket och på 19:e plats på 
området ”Trygg i skolan”, vilket är positivt. 
 
Kränkande behandling 
 

Typ av kränkning Verbal Fysisk Verbalt o fysiskt 
Elev-elev 9 5 6 
Grupp-elev 4 - 2 
Personal-elev 1 1 - 

 
Tillbudsärenden 
37 tillbud är inrapporterade och uppföljda under 2016-2017 . 
 
Insatser 
- Ordningsregler 
- Rutiner 
- Information 
- Rastvärdar 
- Vuxensamtal 
- Samarbete med elevhälsa och externa myndigheter 
- Tät uppföljning av skolresultat, 3 gånger per termin 
- Analys av risker och riskområden som styr förebyggande arbetet 
- Direkta operativa insatser när saker håller på att ske eller händer 
- Ta lärdom av rapporteringen och förebygga det som går 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 64 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
/ Information 
- Förskolan 
 
 
 

Bun § 49 Dnr 00244/2016 600 
 
Kristina Johansson och Helen Danielsson, rektor respektive biträdande 
rektor Förskolan redovisar vid dagens sammanträde följande; 
 
Kvalitétsmätning inom förskolan - föräldraenkät 
Under juni 2016 genomfördes en kvalitétsmätning inom förskolan. 
 
Det föräldrarna anser som de fem viktigaste faktorerna för en god 
förskoleverksamhet är: 
 

 1:a plats – Att mitt barn trivs i förskolan 
 

94% av föräldrarna ger positivt betyg till påståendet 
 

 2:a plats – Att jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn 
 

96% av föräldrarna ger positivt betyg till påståendet 
 

 3:e plats – Mitt barn får stöd och stimulans för inlärning/utveckling 
 

90% av föräldrarna ger positivt betyg till påståendet 
 

 Delad 4:e plats – Att mitt barn blir uppmärksammat av personalen, samt 
 Att barngruppen är lagom stor 
 

95% resp. 79% av föräldrarna ger positivt betyg till påståendena 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 65 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 
 

Bun § 50 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Beslut – Laglighet enligt kommunallagen – fråga om prövningstillstånd  

(Dnr 105/2016) 
- Förvaltningsrätten i Sundsvall 
 
* Verksamhetsuppföljning Samiskt förvaltningsområde 
- Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 111 
 
* Revisionsrapporter ska behandlas som beslutsärende i alla nämnder 
- Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 76 
 
* Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2016-2019 
- Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 78 
 
* Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och 

enskild pedagogisk omsorg 
- Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 81 
 
* Beslut – Anmälan om skolsituationen för en elev vid Parkskolan i 

Arvidsjaurs kommun (Dnr 195/2016) 
- Skolinspektionen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 66 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 51 
 
II Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Barn- och utbildningsnämndens utskott §§ 2-7 2016 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Rektor Lars Håkan Andersson 
Beslut om elevs undervisningen på ett nationellt program  §§ 1-1 2015 
för en elev får fördelas över längre tid än tre år 
 
Skolassistent Margareta Renberg §§ 3-3 2016 
Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och 
gymnasium 
 
Skolassistent Ann-Christine Lenman 
Antagning av elever till gymnasieskolan höstterminen §§ 1-1 2016 
2016 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 67 
 

 
 
 
Delårsredovisning  
2016-06-30 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Bun § 52 Dnr 0214/2016 042 
 
Delårsredovisning 2016-06-30 för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter har upprättats. 
 
Resultatet för helåret 2016 innebär en positiv avvikelse mot budget med 
cirka 2,2 Mkr. 
 
Utskottet behandlade ärendet 2016-09-12 med förslag till barn- och 
utbildningsnämnden att delårsredovisningen ska godkännas. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Jerry M Johansson (c) 
Delårsredovisningen ska inte godkännas, med hänvisning till följande; 
 

Redovisningen ger en god bild av ekonomiska läget, men målen följs i hög 
grad inte upp för perioden och verksamhetens utbildningseffekter framgår 
inte. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Jerry M Johanssons 
förslag, varefter hon förklarar att barn- och utbildningsnämnden bifallit 
utskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsredovisning 2016-06-30 för barn- och utbildningsnämnden 

godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Jerry M Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Delårsredovisning 2016-06-30 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 68 
 

 
 
 
Uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens 
investeringsbudget till 
och med 2016-06-30 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Bun § 53 Dnr 00086/2015 041 
 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget fram till 
2016-06-30 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Investeringsredovisning 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-12 § 53. 1 (3) 
 

Investeringsbudget 2016 – Delårsredovisning 2016-06-30 
 

 
 
 

Budget 
2016 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2016-06-30 

Kvar av 
budget  

Prognos 
2016 

BOU/Sandbacka ansvar 81     
 Tkr   Tkr 
Analysinstrument (No) Projektnr: 0221 50 0 50 50 
 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Utbyte av stolar och bord i klassrum (No) 

Projektnr:0222 
50 0 50 50 

 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Ombyggnad kemi/biologi(No)Projektnr: 0223 50 0 50 50 
 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Höj-och sänkbara skrivbord samt ergonomiska 

stolar (No)Projektnr: 0224 
60 22 38 60 

 Investeringen är delvis gjord och kommer att 
fortsätta ske under ht 2016 

 Diarenummer för upphandlingsärende 

 
 

   

 Tkr   Tkr 
Utbyte av stolar och bord (So)Projektnr: 0226 50 0 50 50 
 Investeringen kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Inköp av träningsdocka (Vo)Projektnr: 0227 50 0 50 50 
 Investeringen kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Lösen leasingavtal lastbil (Tr)Projektnr: 0228 200 216 0 216 
 Projektet är avslutat och genomförd 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Lösen hjullastare (Tr)Projektnr:0229 1.150 1.149 0 1.149 
 Investeringen är genomförd.. Fakturering sker i 

november. 
 Avvikelser uppkommer tack vare restvärde och 

moms   
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Billyft (Ftr)Projektnr: 0231 70 0 70 70 
 Investeringen för ny port ersätts med Billyft 
 Diarenummer för upphandlingsärende 
 

    

 
   



 2 (3) 
 

 
 
 

Budget 
2016 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2016-06-30 

Kvar av 
budget  

Prognos 
2016 

 Tkr   Tkr 
Utbyte av SAAB (Ftper)Projektnr: 0232 200 0 200 200 
 Investeringen kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Grupprum A-hus Projektnr:0234 100 0 100 100 
 Investeringen kommer att färdigställas under ht 

2016.  
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 Tkr   Tkr 
Personalrum B-hus:Projektnr:0235 100 0 100 100 
 Investeringen kommer att färdigställas inom kort. 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

     
Byte av utrustning:Projektnr:0236 150 0 150 150 
 Investeringen kommer att färdigställas inom kort. 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

BOU/Förskolan Ansvar 225     
     
Utbyte matstolar och bord Projektnr: 0219 130 0 130 130 
 Investering kommer att ske under ht 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

     
Samtals och personalrum Nyboda förskola 

Projektnr:0220 
100 0 100 100 

 
 Investering kommer att ske under ht 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

     
Öppning två förskoleavd i Åkerbärets lokaler 

Projektnr:0208 
207 100,7 106,3 207 

 Delupphandling gjorts under VT. Resterande 
upphandling kommer att ske under ht 

 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

BOU/Parkskolan Ansvar 214     
     
Upprustning av utemiljö Projektnr 0218 100 0 100 100 
 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

     
BOU/Ringelskolan Ansvar 212     
     
Byte av utrustning (bänkar, stolar mm)Projektnr: 

0216 
200 0 200 200 

 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 
   



 3 (3) 
 

 
 
 

Budget 
2016 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2016-06-30 

Kvar av 
budget  

Prognos 
2016 

Inköp stolar syslöjden Projektnr:0217 50 0 50 50 
 
 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

BOU/Fridhemsskolan Ansvar 211     
     
Byte av skolbänkar Projektnr: 0212 845 0 845 845 
 Upphandling gjort och leverans beräknas till 

augusti/september 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

     
Anpassning funktionsnedsatt Projektnr: 0213 50 0 50 50 
 Upphandling gjord tillsammans med projekt 0212 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

Förbättring av utemiljö Projektnr 0214 50 0 50 50 
 Upphandling görs som sambeställning med 

kommunen genom Boverkets projekt att förbättra 
skolgårdsmiljö. 

 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

Spånsug Projektnr 0215 50 0 50 50 
 Investering kommer att ske under ht 2016 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

BOU/Fridhemsskolan Ansvar 211     
     
Infrastruktur nätverk Projektnr: 0233 148 119 29 148 
 Upphandling gjort och leverans beräknas till 

augusti/september 
 Diarenummer för upphandlingsärende 

    

 

Summa 4 210  420 3 790  4 210 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 69 
 

 
 
 
Uppföljning av 
Internkontrollplan fram till 
2016-06-30 
– Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 

Bun § 54 Dnr 00118/2016 609 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
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 

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-04-18 § 29 antagit en 
internkontrollplan för 2016 för säkring av nämndens ledning och styrning. 
Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. 
 
Nämnden ska i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-12 § 54. 1 (1) 
 
Uppföljning 2016-06-30 av Internkontrollplan 2016 – Barn- och utbildningsnämnden 

 
Här redovisas för uppföljning av väsentliga riskområden. Uppföljning av den totala interkontrollplanen görs i samband med årsredovisning. 
 

Mål/ 

Styrdokument 

Riskområde Uppföljning januari-juni 2016 

Skollagen 7 kap 2§-3§, 
20§-23§ 

Barn och elevers rätt 
till utbildning följs inte 

Avstämning mellan elevdataregister och folkbokföringen är genomförd enligt plan och samtliga 
folkbokförda skolpliktiga elever är inskrivna i grundskolan. 
 

Skollagen 6 kap Åtgärder 
mot kränkande 
behandling 

Barn och elevers 
värdighet kränks 

Samtliga ärenden fylls i kontinuerligt och kan följas av skolchef. Rapportering av kränkningar har skett 
löpande vid varje nämndssammanträde. Under perioden har 85 kränkningar dokumenterats och utretts. 
Tre inkomna ärenden från skolinspektionen har inkommit under perioden. Samtliga ärenden är avslutade. 

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

Barn och elever skadas 
 

Inom hela förvaltningen med drygt 1 000 barn och elever i sina verksamheter har under första halvåret 
2016, 19 tillbud och 13 mindre olyckor inträffat. Två av olyckorna har följts upp med besök på 
Hälsocentralen. 
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Redovisning 
- Förskola/barnomsorg på 
obekväm arbetstid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 55 Dnr 00049/2015 714 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn 
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 
OB-tillsyn/”nattis” i Arvidsjaur bedrivs i kommunal regi sedan hösten 2014. 
Verksamheten är riktad till barn i åldern 1-13 år med förvärvsarbetande 
föräldrar som har s.k. obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger. 
OB-tillsyn/”nattis” består av tillsyn och omsorg. 
 
Rektor Kristina Johansson redogjorde för ärendet vid sammanträdet. 
Antalet barn i verksamheten ökar. I september månad var 20 barn inskrivna. 
Personalen är densamma som från start, vilket ger stabilitet i verksamheten 
och trygghet för barnen. Nattis fungerar bra, både personal och föräldrar är 
nöjda. 
 
Redovisning för perioden 2016-01-01--2016-08-31 har inlämnats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Redovisning – Maria Lavander 
 

Utdragsbestyrkande 
 

  



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-12 § 55. 
 

 
 
 
 

Uppföljning av ”nattis‐verksamheten i Arvidsjaur 
 
OB‐tillsyn/”nattis” i Arvidsjaur bedrivs i kommunal regi sedan hösten 2014. Verksamheten 
är riktad till barn i åldern 1‐13 år med förvärvsarbetande föräldrar som har s.k. obekväm 
arbetstid, kvällar, nätter och helger. OB‐tillsyn/”nattis” består av tillsyn och omsorg.  
I februari 2016 hade 14 barn plats i ”nattis” och bemanningen är 2 heltidstjänster.  
I augusti 2016 har 18 barn plats i ”nattis” och bemanningen är 2 heltidstjänster. 
 
Dagens arbetsliv innehåller många arbetstillfällen som kan betecknas som arbete på 
obekväm arbetstid, t.ex. livsmedelsbutiker och bensinstationer med långa 
öppethållandetider. Vård, omsorg, service likaså arbetstider dygnet runt. 
Målsättningen med ”nattis” är att ge barnen en trygg och trivsam vistelsetid med god 
tillsyn och omvårdnad medan föräldrarna förvärvsarbetar. Nära och förtroendefullt 
samarbete mellan ”nattis” och föräldrar för tillit och effektivt resursnyttjande.  
 
Budget för ”nattis” 2016 är 1,1 mkr. Kostnaderna består nästan enbart av lönekostnader, 
ersättningar för arbete under s.k. obekväm arbetstid, lokal‐, mat‐ och lokalkostnader 
tillkommer. 
Barn och ungdom har ansökt och beviljats statsbidrag för 2016, 170 tkr som utbetalas i 2 
portioner under 2016. Statsbidrag motsvarar en  liten del av den verkliga kostnaden. 
Föräldrarna betalar ingen extra avgift för barnens plats i ”nattis” eftersom kommunen 
använder maxtaxa inom förskola/fritidshem. 
 

  
  
Budget 

  
Redovisning 

Förbrukat i 
 % av budget 

Text 
Jan 16 ‐ Mån 13 
16  Jan 16 ‐ Aug 16   Jan 16 ‐ Aug 16 

Ansvar          

2 BARN‐ OCH 
UNGDOM          

Personal  1 104  316  29 

Verksamhet  35  11  31 

Interna hyreskostnader  34  17  50 

Summa kostnader  1 173  344  29 

Summa intäkter 
statsbidrag  170  85  0 

Netto  1 003  259  26 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2016 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
 
 

Bun § 56 Dnr 00140/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning för januari-augusti 2016 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  

 
Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Månadsuppföljning 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-12 § 56. 
 
 
 
Arvidsjaurs Kommun Månadsuppföljning 2016 
Januari-Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnden 

 
(Tkr)  Årsbudget  Utfall period  Utfall i %  Utfall fg år  Prognos  Årsavvikelse 

Personal  129 378  78 692  60,8%  71 245  129 744  ‐366 

Verksamhet  28 794  16 324  56,7%  15 559  31 311  ‐2 517 

Internhyror  20 009  13 613  68,0%  13 339  20 009  0 

Summa kostnader  178 181  108 629  61,0%  100 144  181 063  ‐2 883 

Intäkter  ‐32 378  ‐23 170  71,6%  ‐14 174  ‐37 501  5 123 

Netto  145 803  85 459  58,6%  85 970  143 563  2 240 
 
 
Kommentarer: 
Augusti månads utfall uppgår till 85 459 tkr vilket motsvarar 58,6 % av årsbudgeten. Ett linjärt 
utfall det vill säga ett utfall motsvarande åtta tolftedelar av årsbudget skulle innebära 66,7 %. 
 
Kostnaderna både för personal och övriga verksamhetskostnader är betydligt lägre under 
sommarmånaderna än under övriga månader varför utfallet också ska vara lägre. På intäktssidan 
kvarstår prognosen oförändrad. 
 
Här kan dock intäkterna komma att öka beroende på sökta men ännu inte beslutade statsbidrag 
från Migrationsverket. Även ett fortsatt ökat antal asylsökande kan komma att påverka 
intäktssidan. 
 
 
Bengt Isaksson 
Controller 
 
__________ 
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Yttrande över motion 
”Mindre klasser ger högre 
resultat i skolan” 

Bun § 57 Dnr 00027/2016 009 
 
En motion har inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli Jorsell (s) om 
mindre klasser ger högre resultat i skolan. 
 

”Det finns många olika sätt att mäta hur bra en skola egentligen är. Det finns 
SALSA, Bästa Skolkommun, SKL:s öppna jämförelser med flera. 
 

Ett viktigt mått är hur stor andel elever som nått målen i alla ämnen. 
Skollagen säger att: 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt SOM 
möjligt enligt utbildningens mål. 
 

Om man tittar på SKL:s öppna jämförelser om hur många elever som nått 
målen ger det en bra bild av hur skolan har lyckats med detta. 
 

I SKL:s Öppna jämförelser 2015 som gäller skolåret 2013/14 låg Arvidsjaur 
på plats 274 av 290 totalt sett. 
 

2011 hade 81,6% av eleverna nått målen i alla ämnen vilket även var det år 
som Arvidsjaur var Bästa Skolkommun. 2014 var det 61%, vilket ger en 
282:a plats av 290 i SKL:s mätning på just den punkten. 
 

Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta. För 
Arvidsjaurs och våra barns framtid är goda skolresultat viktigt. Vi behöver 
medborgare som kan ta arbeten och försörja sig själva. Det är oerhört viktigt 
för den enskilde eleven att man far de bästa förutsättningarna för att lyckas i 
skolan och får en grund att stå på inför vuxenlivets alla utmaningar. 
Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. En bra skola är 
en förutsättning för detta. 
 

Man har inte lyckats rekrytera lärare till alla tjänster, många av de anställda 
är obehöriga eller har aldrig varit i skolans värld. Detta gäller från 
förskoleklass till gymnasiet. Det krävs en vision och kraftfulla åtgärder och 
en tydlig riktning. En vilja från politiken att satsa på det som är viktigt — 
skolan. 
 

Det är av yttersta vikt att personal rekryteras till alla tjänster. 
 

I dagsläget har årskurs 7 som är tre klasser med ca 17 i varje klass — vilket 
är bra storlek på klasserna — slagits ihop till två grupper med ca 28 elever i 
varje då de har matematik/no/svenska och engelska. De är således större 
grupper i kärnämnena än i klassen. Detta är inte acceptabelt! 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Komplettering 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Bun § 57, forts. 
 
Ett flertal internationella och svenska studier av klasstorlekens effekt på 
elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både för 
elevernas kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra på 
arbetsmarknaden senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt enkelt 
bättre. 
 
Då väljer Fridhemsskolan att göra precis tvärtom - göra undervisnings-
grupperna större. 
 
Detta kommer att ge resultat i form av försämrade resultat och elever som 
inte kan nå sin fulla potential. 
 
Vi föreslår att : 
- i Arvidsjaurs skolor skall man sträva efter att ha små 

undervisningsgrupper med max ca 15 elever i varje. 
- det arbetas fram en långsiktig plan för att klara personalförsörjning av 

kompetent personal till skolan med kontakter på lärosäten med 
lärarutbildning, marknadsföring av kommunens skolor mm.” 

 
Kommunfullmäktige har 2015-10-27 § 137 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för bredning. Barn- och utbildningsnämnden som har 
fått motionen på remiss, har 2016-03-14 § 8 lämnat förslag till motionssvar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 § 102 att återremittera ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för att ta fram total kostnad samt belysning av 
den pedagogiska och sociala konsekvensen. 
 
Skolchef Annette Rylén har lämnat komplettering i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Kompletteringen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Komplettering 

Utdragsbestyrkande 
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Regler och riktlinjer för 
skolskjutsar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunfullmäktige 

Bun § 58 Dnr 00245/2016 003 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 117 antagit regler och riktlinjer för 
skolskjutsar. 
 
Med anledning av att fullmäktige 2016-06-20 § 96 biföll motionen ”Att 
tillvarata skolans resurser bättre” har regler och riktlinjer för skolskjutsar 
reviderats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsar överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-09-12 
Revidering 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag - Regler och riktlinjer för 
skolskjutsverksamhet för förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016-xx 

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

• Färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
• Funktionsnedsättning 
• Någon annan särskild omständighet 
 
Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaurs kommun. och gå i den skola som kommunen 
placerat eleven i.  
 
Fria skolvalet 
 
I och med det fria skolvalet som gäller fr o m hösten 2016 har eleven rätt att välja mellan 
Ringelskolan och Parkskolan under tiden eleven går i förskola upp till och med åk 6. Eleven har då 
rätt till skolskjuts till den valda skolan om övriga förutsättningar är uppfyllda. 
 
Färdvägens längd 
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola anses föreligga när 
färdvägen är 3 km eller längre. 
 

Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skolskjutshållplats anses 
föreligga när den färdvägen är 3 km eller längre. 
 

Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola eller 
skolskjutshållplats.  
 
Trafikförhållanden 
Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan 
elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. För att behov av skolskjuts ska anses 
föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens säkerhet är i fara. 
 

Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen mellan 
elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten är att eleven vid 12 års ålder 
har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika förhållanden som 
kan göra att elevens säkerhet är i fara.  
 

Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och belysning 
inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara. 
 
Funktionsnedsättning 
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen har viss 
varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem och 
skola. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor. 
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skolskjutsverksamhet för förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016-xx 

 
 

Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig 
funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller 
kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för 
att frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven avslag ska beslutet bifogas ansökan om 
skolskjuts.  
 

Läkarintyg kan krävas in. 
 
Annan särskild omständighet 
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan särskild 
omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad som kan vara 
sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder, eller fall där eleven 
är mobbad. 
 
Elev i förskoleklass 
Elev i förskoleklass kan åka med befintlig skolskjuts eller busslinje om kraven på skolskjuts 
uppfylls samt i mån av utrymme. Det föreligger ingen rättighet till skolskjuts för elev i 
förskoleklass. 
 
Skolskjuts för elever med växelvis boende 
Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaurs kommun, och går 
på anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är 
uppfyllda. Med växelvis boende menas att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. 
Tillfälliga resor eller umgängesresor omfattas inte.  
Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är folkbokförd 
utanför Arvidsjaurs kommun.  
 
Elev som flyttar till annan bostad inom kommunen 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde inom Arvidsjaurs kommun 
och får tillstånd att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin 
nya adress. Men kommunen ska anordna skolskjuts till den självvalda skolan om det kan ske 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2016-xx 

 
 
Elev går i annan kommun 
• Elev som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den som kommunen har 

anvisat eleven till, har rätt till skolskjuts om kraven för skolskjuts uppfylls, och om det kan 
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan 
kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

• Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan kommuns skola 
har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter. 

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

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

 
Skolskjuts på olika sätt 
De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. 
 

Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.  
 

Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning innebär att 
förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, på frivillig grund, mot 
ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen. 
 

Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi. 
 
Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen, samt 
under den tid eleven uppehåller sig vid denna skolskjutshållplats. Om eleven missat 
skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. 
 

Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven inte ska 
åka med. 
 

Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolskjutshandläggare om ordnings- 
eller säkerhetsproblem uppstår.  
 

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och 
säkerhetsregler efterföljs. 
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Styrdokument för skolskjutsverksamhet 
- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts 

- Skollagen 

- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning 
 
Busskort – en värdehandling 
De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av kommunen 
första skoldag på läsåret. Om kortet tappas bort eller handhavs oaktsamt beställs ett nytt kort 
mot en avgift om 50 kronor. 
 

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller 
dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan. 
 
Säkerhet 
Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkolås, 
säkerhetsbälten mm. 
 

För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska varningsblinkers vid de 
hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och påstigningsplatser. 
 

Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna. 
 

Var anmäler jag behov av skolskjuts? 
Vart vänder jag mig med frågor? 
Har du frågor eller vill du göra en ansökan om skolskjuts ska du i första hand vända dig till 
skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts 
utifrån Barn och utbildningsnämndens regler och riktlinjer.  
 
Överklagan 
Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts ska 
i första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan sker till 
förvaltningsrätten. 
 
Skicka överklagan till: 
 

Arvidsjaurs kommun 
Barn och utbildning 
933 81 Arvidsjaur 
 
__________ 
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Kostnadsfri frukost för 
elever i grundskolans 
verksamheter från 
förskoleklass till och med 
årskurs 9 
- Avvikelse från beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Leif Carlsson 
. Annette Rylén 

Bun § 59 Dnr 00199/2016 622 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott tog 2016-06-13 § 4 beslut om 
kostnadsfri frukost för elever i grundskolans verksamheter från förskoleklass 
till och med årskurs 9. 
 
Leif Carlsson, rektor Fridhemsskolan har skrivit till nämnden om att 
Fridhemsskolan har begränsade förutsättningar att verkställa beslutet i sin 
helhet. Eleverna kan inte erbjudas frukost på tider som gör att de hinner 
tillbaka till ordinarie schema. Frukost till skolskjutselever kan tidigast 
erbjudas mellan 09.40-10.10, men då enbart på Fridhemsskolan - om alla 
krav för hantering och personalfrågan kan lösas. En sen och omfattande 
frukost kan medföra ökad frånvaro från ordinarie lunch. 
 
Leif Carlsson önskar ett inriktningsbeslut med en annan tidsram med 
alternativa lösningar eller annat beslut; 
 

Alternativ 1: Servering av inköpta inplastade mackor, färdiga yoghurt och 
portionsdryck från elevfiket som hanteras och förvaras separat och delas ut 
till föranmälda elever. Lokal upphandling krävs och hantering samt ansökan 
med avgift måste då ske till miljö och byggenheten. Servering av 
frukostpaket sker för boende i Arvidsjaur 07.30-07.45 och för skolskjutsar 
på långrasten på förmiddag. 

Allternativ 2: Pengar tillskjuts elevfiket som organiserar frukost, med 
vetskapen att utbudet inte fyller de krav som ställs på en frukost eller inte 
når upp till samma kvalitetsnivå som alternativ 1. 
Förslaget kräver riskanalys om efterfrågan i fiket ökar mer än 25 % 

Alternativ 3: Undanta Fridhemskolan från beslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Nämnden beviljar avvikelse från utskottets beslut 2016-06-13 § 4 enligt 

alternativ 2 ovan. 

2. Pengar för åtgärden överförs efter beslut av skolchef Annette Rylén. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Leif Carlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens rapport 
 

Bun § 60 Dnr 00076/2016 600 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman lämnar följande information; 
 
Aktuell skolpolitik 2016-08-31 i Skellefteå 
Britt-Inger Hedman och Kristina Taimi deltog på konferensen. 
 

Temat var ”Skola för framtidens okända arbetsmarknad - hur ska vi utbilda 
de ungdomar som ska leva, och kanske arbeta, i nästa sekel”. 
 

Dagen innehöll mycket intressanta föreläsningar, ibland annat; 
 

Skolan ska digitaliseras, Vad är hållbarhet?, Skolutveckling över tid, 
Nyanlända – utmaningar och möjligheter för små och stora kommuner  
med flera. 
 

Föreläsningarna är inspelade och finns att ta del av på Region Västerbottens 
hemsida. 
 
Genomlysning av skolans verksamhet 
Ärendet har övertagits av presidiet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2016-09-26 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Anneli Jorsell 1          

 4 Mats Åhman 1          

 5 Anna Svensson 1          

 6 Pernilla Granberg -          

 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           

 2 Johnny Bäckström           

 3 Pethra Backteman           

 4 Tomas Jakobsson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 7          
 
 
  



Ärende 6 
 
Delårsredovisning 
 
Förra årets text - Prognosen visar att barn- och utbildningsnämnden går mot ett överskott på 1 811 tkr på 
helårsbasis. 
 
Jerry 
Har tidigare kritiserat personalredovisningarna för att de innehållit luft. 
Sjukskrivningar, vakanser, barnledighet. 
Rapporten visar det ekonomiska läget, men säger lite om effektivet och resursförbrukning. 
 
Bengt 
Statistiken är tagen direkt ur Personec, personalens personalsystem. För att visa vad som finns i våra 
centrala system. Frågan har lyfts till personalavdelningen. 
Jag tycker resursförbrukningen framgår tydligt i de siffror som angetts. Om pengarna används på rätt sätt, 
då måste bun börja arbeta med nyckeltal. 
 
Yrkande 
 
Jerry 
Att delårsredovisningen inte godkänns 
Redovisningen ger en god bild av ekonomiska läget, men målen följs i hög grad inte upp för perioden och 
verksamhetens utbildningseffekter framgår inte. 
 
Prop 
Två förslag 
 
Utskottets förslag 
Jerrys förslag 
 
Beslut: I enlighet med utskottets förslag. 
 
 
Ärende 7 
 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens inv.budget till och med 2016-06-30. 
 
Prognosen pekar på maximalt nyttjande för i år. 
 
Beslut: OK 
 
Ärende 8 
 
Uppföljning av internkontrollplan fram till och med 2016-06-30. 
 
Lyft in tabellen på sid 3 i delårsredovisningen. 
 
Beslut: OK 
 
  



Ärende 9 
 
Uppföljning av nattis 
 
Kristina och Helena 
 
Kristina 
Nattis sen 1 sept 2014. Barn i förskoleåldern till 12 år. 2,0 heltider. 
Sen sammanställningen, i september är det 20 barn. Vi klarar det än så länge på 2.0. 
Använder ibland en anställd barnskötare som studerar. 
Ingen pedagogisk verksamhet, trygga barnen. Samma personal som från böjran. 
Det är roligt att det börjar nyttjas. 
Nöjd, både personal och kommunen. 
 
Till veckan träffas förskolan med fastighetschefen ang ombyggnad Skogsbacken. 
 
Kvalitetsmätning förskolan. 
Sammanställning tal- och språkscreaming. 
 
Maten kommer från Sandbacka och man köper till frukost. 
 
Ärende: Styrning - Barngrupper förskolan rekommendationer SKL 
 Lokalförsörjning, stort behov 
 SFI-undervisning till asylsökande 
 
Konferens 24-25 oktober i Stockholm, framtida lokalförsörjning förskola och skola. 
 
Grovplan och planering för 5-årsverksamhet. Det har gett ökad kvalité. 
 
Beslut: OK 
 
Ärende 10 – Ekonomisk uppföljning 
 
Beslut: OK 
 
Ärende 11 – Yttrande motion, mindre klasser ger högre resultat i skolan 
 
Beslut: OK 
 
 
12. Regler och riktlinjer för skolskjutsar 
 
Kristina 
Skolskjuts elev i förskoleklass?? 
 
Beslut: OK 
 
13. Avvikelse från beslut frukost 
 
Britt-Inger 
Alternativ 2 
Pengarna tas från anslaget till frukost. 
  



Ordföranderapport 
 
Aktuell skolpolitik, Kristina och B-I. En bra dag, framtidsfrågor, digitalisering, programmering. 
Finns att ta del av via nätet. 
Britt-Inger skickar, vidarebefordrar till nämnden. 
 
Lena Hallengren, ordförande i utbildningsutskottet, pratade om skolans digitalisering. 
?? Hållbar utveckling, skolutveckling över tid, nyanlända, distansundervisning, etc etc. 
 
Trevligt med aktuell skolpolitik, rektorerna är med, lärarna är med (IT). Summerar tillsammans. 
 
 
Genomlysningen av skolans verksamhet har gått till presidiet. 
 
 
 
Justerare: Jerry M 
 
Slut 15:50 
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