
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 92 

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-16.30 

Beslutande Kristina Taimi (s), ordförande 

Mats Åhman (s) 

Marcus Davidsson (s) 

Anna Svensson (v) 

Pernilla Granberg (c), t.o.m. § 75 

Lennart Wigenstam (c) 

Jerry M Johansson (c) 

Jens Eliasson (l) 

Bernt Vikström (s), tjg ers 

Samuel Wigenstam (c), tjg ers fr.o.m. § 76 

Övriga närvarande Lars Håkan Andersson, bitr skolchef 

Nils-Åke Asplund, bitr. rektor 

Bengt Isaksson, förvaltningsekonom 

Linn Hellman, förvaltningsekonom   §§ 71-76 

Leif Carlsson, rektor   §§ 92-93 

Anneli Andersson, rektor   § 92 

Helena Wennström, rektor   § 92 

Kristina Johansson, förskolechef   § 92 

Helen Danielsson, bitr. förskolechef   § 92 

Liselott Sandström, sekreterare 

Utses att justera Jens Eliasson 

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-12-20 

plats och tid 

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 71-95

 ____________________________  

Ordförande Kristina Taimi 

Justerande Jens Eliasson 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-04 

Datum då anslaget 2017-12-21 Datum då anslaget 2018-01-12 

sattes upp tas ned 

Förvaringsplats för Nämndskansliet 

protokollet 

Underskrift 

Liselott Sandström 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 93 

Ärendeförteckning Bun § 71 Dnr 00284/2017 006 

Sammanträdesplan 2018 

Bun § 72 Dnr 00020/2018 600 

Systematiska kvalitétsarbetet för skolväsendet och plan för nämndens 

arbete 2018 

Bun § 73 Dnr 00117/2016 041 

Mål- och resursplan 2017 – Redovisning av ekonomi och verksamhet inför 

2018 

Bun § 74 Dnr 00117/2016 041 

Investeringsbudget 2017 - Återrapportering 

Bun § 75 Dnr 00091/2017 612 

Mål- och resursplan 2018 – Internbudget 

Bun § 76 Dnr 00314/2017 609 

Internkontrollplan 2018 - Barn- och utbildningsnämnden 

042 Bun § 77 Dnr 00255/2017 

Utredning om orsaker till personalökningar 2010-2017 – 

Återrapportering 

Bun § 78 Dnr 00283/2017 616 

Plan för samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända invandrare 

Bun § 79 Dnr 00279/2017 605 

Policy gällande utbetalning av interkommunal ersättning och 

inackorderingstillägg 

Bun § 80 Dnr 00273/2017 611 

Skolgenomlysningen - Uppföljning av ledningsstruktur 

Bun § 81 Dnr 00315/2017 106 

Förfrågan att dela skolchefstjänst med annan kommun 

Bun § 82 Dnr 00273/2017 611 

Rektor för grundskolan - inrättande av tjänst 

Bun § 83 Dnr 00273/2017 611 

Skolgenomlysningen - Uppföljning av uppdrag 
Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning Bun § 84 Dnr 00077/2017 041 

Nedbrytning av nämndens mål till enhetsmål - Återrapportering 

Bun § 85 Dnr 00218/2015 009 

Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan 

Bun § 86 Dnr 00077/2017 041 

Om/tillbyggnation på Ringelskolan/Tallbacka - Utökning av 

investeringsbudget 

Bun § 87 Dnr 00091/2017 612 

Alpint skidgymnasium – Återrapportering 

Bun § 88 Dnr 00129/2017 600 

Flextidsavtal – Återrapportering 

Bun § 89 Dnr 00316/2017 102 

Val av ordinarie ledamot till barn- och utbildnings-nämndens utskott 

Bun § 90 Dnr 00316/2017 102 

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämndens utskott 

Bun § 91 Dnr 00316/2017 102 

Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens utskott 

Bun § 92 Dnr 0092/2017 600 

Tema - Realistiskt lokalbehov i ett femårsperspektiv 

Bun § 93 Dnr 0092/2017 600 

Tema - Redovisning av öppna jämförelser, analys och trender – Meritvärden 

Bun § 94 Dnr 00127/2017 600 

Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Bun § 95 Dnr 00127/2017 600 

Skolchefens rapport 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesplan för 

år 2018 

Beslutet skickas till: 

. Barn- och ungdomsnämnden 

. Nämndskansli 

Bun § 71 Dnr 00284/2017 006 

Förslag till sammanträdesplan för år 2018 har upprättats. 

Planen har utgått från budgetprocessen samt kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges förläggning av sammanträden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs;

Nämnd Utskott 

 24/1 – Extra kväll 20/2 

5/3 26/3 

16/4 3/5 

14/5 

13/6 – Extra kväll 17/9 

1/10 15/11 

6/12 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 

Utdragsbestyrkande
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Systematiska 

kvalitétsarbetet för 

skolväsendet och plan för 

nämndens arbete 2018 

Beslutet skickas till: 

. Barn- och utbildningsnämnden 

. Samtliga verksamehter 

Bun § 72 Dnr 00020/2018 600 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 

huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 

säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 

skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 

ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns 

förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. 

T.ex. om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer

fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att

nödvändiga åtgärder vidtas.

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en 

analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för 

beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process 

som innehåller fyra faser: 

• uppföljning   • analys och bedömning   • planering   • genomförande.

Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning 

för att få fram ett nytt nuläge osv. 

Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och 

läroplanerna. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande 

helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare. 

Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbetet för skolväsendet. 

Årshjul för år 2018 har upprättats. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Årshjul 2018 för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå

med plan för nämndens arbete fastställs.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande



Tidplan 2018 för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden, budgetprocessen 

samt uppföljning hel- och delårsredovisning inför politisk behandling 

Januari Februari Mars 
Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar 
Extra nämnd 24/1 (kväll) Bokslutsberedning Bokslutsberedning 

Nämnd 5/3 

April Maj Juni 
Planeringsförutsättningar Budgetberedning Kf beslut MRP *) 
Budgetberedning Nämnd 14/5 Extra nämnd 13/6 (kväll) 
Nämnd 16/4 

Juli Augusti September 
Revidering av MRP **) Revidering av MRP **) Revidering av MRP **) 

Delårsbokslut 

Oktober November December 
MRP fastställs Nämnd 6/12 
Nämnd 1/10 

* Preliminärt beslut om mål- och resursplan. Beslut om investeringsbudget 2019-2020 samt investeringsplan 2021-2023
**) Utifrån Kf’s beslut i juni reviderar nämnderna sina resp. mål- och resursplaner

Nämndsammanträde 1 – Extra (kväll) 

BUN nämnd 24 januari (Utskick senast 17 januari) 

- Organisationsförändring inom grundskolan
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nämndsammanträde 2 

BUN utskott – 20 februari (Utskick senast 13 februari) 

- Ärenden enligt nedan behandlas i utskottet

BUN nämnd 5 mars (Utskick senast 26 februari) 

Rapportering 

- Ekonomisk uppföljning

- Verksamhetsuppföljning

- Nedbrytning av nämndens mål till enhetsmål

Redovisning budgetåret 2017 

- Årsredovisning 2017. Årsredovisningen kommer troligtvis att behövas skickas vidare till

Ekonomichef redan efter Bun’s utskott. Eventuella kompletteringar görs efter nämndbehandling.

- Internkontrollplan följs upp

- Redovisning på huvudmannanivå utifrån varje enhets kvalitetsarbete, övergripande analys av

resultat samt genomförda aktiviteter på respektive nivå.

Budgetprocessen för 2019 inleds 

- Inledande diskussioner om nämndmål

- Beslut om nya utvecklingsområden som kan påverka budgetäskande för kommande år

- Övrigt Mål- och resursplan

Grundskolans organisation 

- Arbete med skolgenomlysningens genomförande

- Uppföljning av ny organisation för grundskolan

Tema 

- Studiero

1(3) 



Nämndsammanträde 3 

BUN utskott – 26 mars (Utskick senast 20 mars) 

 Ärenden enligt nedan behandlas i utskottet 

BUN nämnd - 16 april  Utskick senast 10 april) 

Rapportering 

- Ekonomisk uppföljning

- Verksamhetsuppföljning

Budgetprocessen 2019 

- Utkast till Mål- och resursplanen. Utskick till KSAU 18 april

- Fastställande av internkontrollplan för de kommande 12 månaderna (?)

Grundskolans organisation 

- Arbete med skolgenomlysningens genomförande

- Uppföljning av ny organisation för grundskolan

Tema 

- Skolan på sociala medier, internt och externt

___________________________________________________________________________ 

Nämndsammanträde 4 

BUN utskott – 3 maj (Utskick senast 25 april) 

 Ärenden enligt nedan behandlas i utskottet 

BUN nämnd – 14 maj (Utskick senast 7 maj) 

Rapportering 

- Ekonomisk uppföljning

- Verksamhetsuppföljning

- Redovisning av Öppna jämförelser för grundskola inklusive förskoleklass föregående läsår

samt övrig statistik och trender

- Fastställande av interkommunala avgifter för kommande läsår

- Läsårsplan för kommande läsår

Budgetprocessen 2019 

- Mål- och resursplanen. Utskick till KSAU 16 maj.

- Förslag till budgetfördelning inom förvaltningens ansvarsområden

Grundskolans organisation 

- Arbete med skolgenomlysningens genomförande

- Uppföljning av ny organisation för grundskolan

Tema 

- Kompetensförsörjning / arbetsmiljö

___________________________________________________________________________

Nämndsammanträde 5 – Extra (kväll) 

BUN nämnd 13 juni (Utskick senast 8 juni) 

- Organisationsförändring inom grundskolan

2(3) 



Nämndsammanträde 6 

BUN utskott – 17 september (Utskick senast 11 september) 

 Ärenden enligt nedan behandlas i utskottet 

BUN nämnd – 1 oktober (Utskick senast 24 september) 

Rapportering 

- Ekonomisk uppföljning

- Verksamhetsuppföljning

- Redovisning och analys av hälsosamtal, analys av kränkningar/tillbud/olyckor

- Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret samt arbete utifrån delegationen ”Unga till arbete”

- Avstämning måluppfyllelse årskurs 9

Delårsrapport 2018 

- Delårsrapport perioden januari-augusti

- Internkontrollplanen följs upp

- Investeringsbudgeten följs upp

Grundskolans organisation 

- Arbete med skolgenomlysningens genomförande

- Uppföljning av ny organisation för grundskolan

Tema 

- Lämnas öppet

___________________________________________________________________________

Nämndsammanträde 7 

BUN utskott – 15 november (Utskick senast 9 november) 

 Ärenden enligt nedan behandlas i utskottet 

BUN nämnd – 6 december (Utskick senast 26 november) 

Rapportering 

- Ekonomisk uppföljning

- Verksamhetsuppföljning

- Redovisning av öppna jämförelser för gymnasium inklusive analys och trender

- Redovisning av öppna jämförelser årskurs 9

- Sammanträdesplan för kommande år

Mål- och resursplan 2019 

- Beslut om Mål- och resursplan 2019. Revidering kan bli aktuellt beroende på nya

skatteunderlagsprognoser

- Beslut om ramfördelning till verksamheterna

Grundskolans organisation 

- Arbete med skolgenomlysningens genomförande

- Uppföljning av ny organisation för grundskolan

Tema 

- Lämnas öppet

__________ 

3(3) 
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Mål- och resursplan 2017 

– Redovisning av ekonomi

och verksamhet inför 2018

Bun § 73 Dnr 00117/2016 041 

Förvaltningsekonom Bengt Isaksson redovisar ekonomisk uppföljning per 

31 oktober 2017. 

Totalt Bun Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal 139 524 115 628 138 391 1 133 
Verksamhet 26 130 18 085 25 220 910 
Internhyror 20 590 16 757 20 590 0 
Summa kostnader 186 244 150 470 184 201 2 043 
Intäkter -30 548 -24 042 -26 318 -4 230
Netto 155 696 126 428 157 883 -2 187

I Budgetbalans ingångsvärde 4 560 
Minskning budgetbalans 2 373 

Prognosen pekar mot ett underskott på mellan 2,0 och 2,5 Mkr. Detta 

innebär att budgetbalansen kommer att kunna reduceras med i bästa fall 

2,5 Mkr. 

Det exakta beloppet för den engångsutbetalning som gjordes under 

sommaren är inte helt klart, men i delårsrapporten har förvaltningen räknat 

med 3,0 Mkr. Utgiften kommer att bokföras centralt, efter beslut i 

kommunstyrelsen. 

De olika enheterna inom barn- och utbildningsnämnden har lyckats komma i 

ram 2018 efter en första progos på drygt -9,0 mkr. Verksamheterna har gjort 

sin läxa. 

Fullmäktige fastställde barn- och utbildningsnämndens slutgiltiga budgetram 

för 2018 till 151 566 Tkr dem 28 november.  

Förvaltningen bedömer att budgeten för 2018 är realistisk, men den är 

väldigt snäv. Förslaget är genomarbetat och förvaltningen bedömer att det 

håller, förutsatt att inget oförutsett händer och att politiken tar erfordliga 

beslut för verksamheterna. 

De besparingar som lagts för 2018 bygger till stora delar på åtgärder som 

påbörjats höstterminen 2017. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

. Bengt Isaksson 

Bun § 73, forts. 

Ledningsstrukturen är under omorganisation. Vad politikerna måste ta med 

sig är att en omorganistion i implementeringsfasen kan medföra kostnader. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.

2. Fördjupad redovisning av hur besparingskraven har genomförts

redovisas i årsbokslut för 2017.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande
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Investeringsbudget 2017 

- Återrapportering

Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

Bun § 74 Dnr 00117/2016 041 

Skolchefen har delegation att omfördela pengar inom tilldelad ram, vilket 

också har gjorts. Följande återrapportering lämnas; 

I dagsläget finns 700 Tkr kvar i investeringsbudgen. Förvaltningsekonom 

Bengt Isaksson informerar att hela investeringsbudgeten kommer att 

förbrukas under 2017. 

Aktuellt i dagsläget är Sandbackaskolans behov av att köpa in en lastbil med 

lastkran. Det finansieras genom att andra objekt som inte är lika akuta 

kommer att plockas bort. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande
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Mål- och resursplan 2018 

- Internbudget

Beslutet skickas till: 

. Barn- och utbildningsnämnden 

. Samtliga verksamheter 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

. Nina Ask 

Bun § 75 Dnr 00091/2017 612 

Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas budgetramar den 

28 november. 

För år 2018 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats 152 066 tkr. 

Den tilldelade ramen innebär att det i nämnden (16 oktober) presenterade 

underskottet på 9 579 tkr reduceras initialt till 7 604 tkr. 

Därefter, för att förvaltningen ska kunna presentera en budget i balans, har 

följande åtgärder föreslagits; 

a) Budgeten för personalkostnader minskar totalt med 7 634 tkr. Detta

innebär omräknat omkring 13 årsarbetskrafter.

b) Budgeten för verksamhetskostnader minskar totalt med 3 365 tkr

varav 1 750 tkr avser förskolan. För övriga verksamheter har budgeten

reducerats stort sett med 10%.

c) Internhyrorna ligger på samma nivå som föregående budgetår.

d) Intäkterna budgeteras att minska med 2 895 tkr. Anledningen är

minskade intäkter från Migrationsverket samt Skolverket.

För budgetåret 2017 uppgick den totala ramen för barn- och 

utbildningsnämnden till 155 696 tkr. Dock fördelades totalt 160 255 tkr till 

verksamheterna. Mellanskillnaden motsvarande 4 560 tkr, den så kallade 

budgetbalansen, avsågs hämtas in under året genom olika åtgärder. Av detta 

bedöms omkring 2 300 tkr att kunna återhämtas fram till årsskiftet. 

Förslag till internbudget har upprättats. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Internbudget för år 2018 hänskjuts till nästkommande möte.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplan 2018 

- Barn- och

utbildningsnämnden

Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

. Bengt Isaksson 

Bun § 76 Dnr 00314/2017 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. 

Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 

nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 

tillnämnden. 

Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 

upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 

Revisorerna har granskat kommunens arbete med intern kontroll. Vid 

kommunfullmäktiges behandling av rapporten togs beslut att samtliga 

nämnder ska ta fram en internkontrollplan som följer reglementet för intern 

kontroll (Kf § 60 2017-04-06). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde 5 mars 2018.

______ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande
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Utredning om orsaker till 

personalökningar 

2010-2017 

- Återrapportering

Beslutet skickas till: 

. Samtliga rektorer 

Bun § 77 Dnr 00255/2017 042 

I samband med behandling av delårsrapport t.o.m. 2017-08-31 för barn- och 

utbildningsnämnden diskuterades den personalökning som skett de senaste 

sju åren och som redovisas i rapporten. 

Inom nämndens verksamhetsområde har det skett en ökning av personal med 

55 tjänster mellan åren 2010-2016. 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2017-09-25 § 57 tf. skolchef i uppdrag 

att undersöka orsakerna till den personalökning som skett mellan 

2010-2017. 

Gymnasieskolan 

Verksamheten har kontroll på personalstyrkan och en sammanställning är 

under upprättande. Ökningen mellan 2015 och 2016 kan härröras till 

ensamkommande och en ökning av vuxenelever. Från 2013 har antalet 

vuxenelever ökat med 70%. Redan nu man att språkintroduktions-

programmet enligt prognos kommer att minska radikalt. Trots att 

Migrationsverket gör färre placeringar till Arvidsjaurs kommun 2018 visar 

erfarenheten att behoven hos de som anvisas till kommunen skiljer sig åt, 

något som verksamheten försöker lösa på ett så bra sätt som möjligt. Trots 

det innebär det troligtvis en extrakostnad. 

Grundskolan 

Arbetet med sammanställning pågår. Vid Fridhemsskolan har det skett en 

ofrivillig minskning genom att utlysta lärartjänster inte haft några sökanden. 

Förskolan 

En del av förklaringen till personalökningen finns hos förskolan. 

Verksamheten har under tidsperioden ökat med fyra avdelningar och haft en 

viss överanställning för att klara att sätta in vikarier. Arvidsjaur har ingen 

vikariepool, till skillnad från många andra kommuner.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

2. Slutlig redovisning lämnas till barn- och utbildningsnämndens

sammanträde i mars 2018.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande
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Plan för 

samhällsorientering (SO) 

för vissa nyanlända 

invandrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

. Lars Hagnelius 

 

Bun § 78 Dnr 00283/2017 616 

 

Kommunen är skyldig att ha en plan för samhällsorientering enligt 

Förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

(SFS 2010:1138). 

 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta etableringen för de 

nyanlända i såväl arbets- och samhällslivet. Men samhällsorienteringen ska 

också ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund 

för att kunna fortsätta inhämta kunskap. 

 

Förordningen föreskriver endast att ”innehåll” och ”omfattning” ska framgå 

i planen. 

 

Förslag till ”Plan för samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända 

invandrare” har upprättats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Plan för samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända invandrare antas. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars Hagnelius 

Förslag till plan 

Utdragsbestyrkande 

 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(2) 
 

Plan för samhällsorientering (SO) 

för vissa nyanlända invandrare 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 § 78 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan för Samhällsorientering (SO) 

för vissa nyanlända invandrare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Plan 2017-04-12 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 283/2017 
 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 
 

Plan för samhällsorientering (SO) 

för vissa nyanlända invandrare 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 § 78 

 

Kommunen är skyldig att ha en plan för samhällsorienteringen enligt Förordning om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). Förordningen föreskriver 

endast att "innehåll" och "omfattning" ska framgå, det vill säga punkterna 1 och 3. 
 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta etableringen för de nyanlända i såväl arbets- 

som samhällslivet. Men samhällsorienteringen ska också ge en grundläggande förståelse för det 

svenska samhället och en grund för att kunna fortsätta inhämta kunskap. 
 

1. Omfattning: Samhällsorienteringen omfattar minst 60 timmar beräknat utifrån 60 minuter 

per timma. 
 

2. Tidsperiod: Ges dagtid, en gång per vecka i pass om 2-3 timmar. De berörda har möjlighet 

att gå in på de pass som de behöver eller saknar beroende på vad som de kunnat tillgodogöra sig 

tidigare. 
 

3. Innehåll: Innehållet i samhällsorienteringen utgår från de åtta områden som förordningen 

föreskriver: Att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja och utvecklas i Sverige, 

individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka 

i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige. 
 

4. Utförare: Utförare av samhällsorienteringen är Sandbackaskolan. Strävan skall vara att 

ansvarig lärare skall ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och adekvat 

ämneskunskap. 
 

5. Språk: Samhällsorienteringen bedrivs på lätt svenska. Om tillgång till 

modersmålslärare/språkstödjare finns kommer denna/dessa att användas. 
 

6. Metod, material och undervisningsform: Undervisningen innefattar både informerande 

moment i form av dialogtäta föreläsningar på lätt svenska (ex. arbetsmarknaden) och 

diskuterande moment med dialog och reflektion (ex. smågruppsdiskussioner med frågor som 

"Hur skiljer sig detta från ditt hemland?"). Vi strävar efter att deltagarna ska få svar på sina 

egna frågor och funderingar som uppkommit vid kontakt med det svenska samhället. Även 

praktiska moment (exempelvis konkreta ekonomiövningar) som stöd för elevens vardag 

genomförs. Som material används länsstyrelsens publikation "Om Sverige" på deltagarnas 

modersmål, samt egenkonstruerade och anpassade övningar och informationsblad. 
 

7. Intyg/delintyg: Vid genomförd samhällsorientering används dokumentet "Intyg om 

genomförd samhällsorientering" som utdelas signerat till berörd elev. Vid avbrott eller byte av 

studieort används dokumentet "Intyg om delvis genomförd samhällsorientering" där antal 

genomförda timmar samt avklarat innehåll framgår. 
 

8. Samarbete: Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och andra offentliga instanser 

eftersträvas. Där det är rnöjligt kan representanter för dessa myndigheter bjudas in alternativt 

studiebesök genomföras. 
 

9. Uppföljning/medinflytande: Samhällsorienteringen utvärderas löpande muntligt av 

deltagarna och upplägg, innehåll och organisation diskuteras kontinuerligt med skolledning. 
 

10. Beredskap/organisation: Inrapportering av uppgifter kring antal deltagare och omfattning 

på samhällsorienteringen sker löpande till Arbetsförmedlingen. 

__________ 
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Policy gällande utbetalning 

av interkommunal 

ersättning och 

inackorderingstillägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Samtliga rektorer 

. Bengt Isaksson 

 

Bun § 79 Dnr 00279/2017 605 

 

Rektor Sandbackaskolan vill att barn- och utbildningsnämnden fattar ett 

principbeslut om att interkommunal ersättning och inackorderingstillägg inte 

utbetalas för skolgång i annan kommun eller till privat utbildningsanordnare 

längre än en period av tre år (sex terminer). Detta under förutsättning att 

utbildningen från början inte var planerad och avtalad att få ta längre tid och 

att stödåtgärderna inte bedöms vara extraordinära. För att kriterium skall 

kunna åberopas krävs intyg av oberoende läkare och/eller psykolog. 

 

Som stöd till detta ställningstagande åberopas en dom i förvaltningsrätten i 

Göteborg (mål 2014-13, meddelad i Göteborg 2014-03-06) gällande 

ersättning för förlängd skolgång enligt skollagen (1985:1100) och 

gymnasieförordningen (1992:394).  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Interkommunal ersättning och inackorderingstillägg ska inte utbetalas 

för skolgång i annan kommun eller till privat utbildningsanordnare 

längre än en period av tre år (sex terminer). 

2. Beslutet gäller under förutsättning att utbildningen från början inte var 

planerad och avtalad att få ta längre tid och att stödåtgärderna inte 

bedöms vara extraordinära. 

3. För att kriterium skall kunna åberopas krävs intyg av oberoende läkare 

och/eller psykolog. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars Hagnelius 

Förslag till policy 

Utdragsbestyrkande 
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Skolgenomlysningen 

- Uppföljning av 

ledningsstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

 

Bun § 80 Dnr 00273/2017 611 

 

Skolchefen har fått i uppdrag att genomföra en omorganisation av 

grundskolans ledningsstruktur med anledning av den genomlysning som 

gjorts av grundskolans verksamhet och slutrapportens innehåll. 

 

Den nya organisationen ska träda ikraft höstterminen 2018. 

 

Återrapport om hur arbetet fortlöper ska ske till varje nämndsmöte. 

 

T.f. skolchef Lars-Håkan Andersson informerar om följande; 
 

Diskussioner med rektorerna pågår fortlöpande. En plan för 

ledningsstrukturen ska tas fram. En svårighet i arbetet är osäkerheten om hur 

skolchefens roll kommer att se ut i framtiden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

 

______ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Förfrågan att dela 

skolchefstjänst med annan 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

 

Bun § 81 Dnr 00315/2017 106 

 

Arjeplogs kommun har ställt en förfrågan om hur Arvidsjaurs kommun 

ställer sig till att dela skolchefstjänst mellan kommunerna. 

 

Lars Håkan Andersson och Nils-Åke Asplund har fått i uppdrag att se över 

skolchefens roll, om det finns förutsättningar för Arvidsjaur och Arjeplogs 

kommuner att dela skolchef. Ett inledande möte har hållits med 

kommunchefen i Arjeplog. 

 

Möjlighet att dela skolchef finns. Efter övervägande har uppdragstagarna 

kommit fram till att ett delat chefskap inte är optimalt för Arvidsjaurs 

kommun då skolans ledningsfunktion är under omorganisation, och att det 

för närvarande inte skulle gynna förutsättningarna att lyckas i det arbetet om 

skolchefen skulle lyda under två huvudmän. 

 

Kommunstyrelsen har begärt barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  För att lyckas med uppdragen att förändra grunskolans ledningsstrukur 

samt höja måluppfyllelsen i grundskolan, är det barn- och 

utbildningsnämndens absoluta åsikt att för närvarande inte dela 

skolchefsfunktion med annan kommun. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rektor för grundskolan 

- inrättande av tjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

. Personal 

 

Bun § 82 Dnr 00273/2017 611 

 

Skolchefen har fått i uppdrag att genomföra en omorganisation av 

grundskolans ledningsstruktur med anledning av resultatet av den 

genomlysning som gjorts av grundskolans verksamhet. 

Den nya organisationen ska träda ikraft höstterminen 2018. 

 

Vid dagens sammanträde diskuterades ledningsstrukturen inom grundskolan. 

Som ett första steg föreslogs att en rektor ska anställas med övergripande 

pedagogiskt ansvar över hela grundskolan, åk 1-9. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. En tjänst som rektor inrättas med övergripande pedagogiskt ansvar för 

grundskolan åk 1-9. 

2. Anställningen är ett tidsbegränsat förordnande på tre år, med möjlighet 

till två års förlängning. 

 

______ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Skolgenomlysningen 

- Uppföljning av uppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

 

Bun § 83 Dnr 00273/2017 611 

 

Följande redovisning lämnas; 

 

Dialogmöten med föräldrar 

Verksamheterna har bjudit in vårdnadshavare till två möten, ett i november 

2017 och ett i april 2018. Oklart hur dagordningen ser ut. Vid kommande 

möten är det nämndens önskemål att även politikerna bjuds in. 

 

Studiero 

Det har framkommit i enkäter och i skolgenomslysningens rapporter att 

studiero saknas i framför allt grundskolan. Studiero är en mycket viktigt del 

i att åstadkomma måluppfyllelse. 
 

När skolinspektionen gjorde sin senaste inspektion, var studiero upp som en 

särskild punkt. Förslag lämnas att nämnden får fördjupad information vid 

sammanträdet i mars 2018. 

 

Månadsbrev 

T.f. skolchef skriver månadsbrev. Nämnden anser att innehållet 

månadsbreven som hittills lämnats är mycket bra och informativ. 

 

Grundskolan på sociala medier 

En viktig kommunikationskanal är sociala medier. Nämnden bör även titta 

på kommunikation och marknadsföring i ett större perspektiv, både internt 

och externt. 

 

Presentation av nämnden på hemsidan 

Kommunikatören kontaktas för att ta en gruppbild vid nämndens 

sammanträde 4 december.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1.  Studiero införs som tema vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 5 mars 2018. 

2. Skolan på sociala medier, externt och internt, införs som tema vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde 16 april 2018. 

 

______ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Nedbrytning av nämndens 

mål till enhetsmål 

- Återrapportering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Samtliga rektorer 

 

Bun § 84 Dnr 00077/2017 041 

 

I kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska besluta mål för verk-

samheten. Politikerna ansvarar för prioritering och formulering av 

långsiktiga strategiska mål. 
 

Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål 

prioriterade utifrån kommunens vision. De strategiska målen adresseras till 

ansvariga nämnder. Varje strategiskt mål adresseras till en processägare 

(nämnd) som har som ansvar att hålla samman arbete för att nå målet. 
 

De ansvariga nämnderna formulerar verksamhetsmål och bryter ner de 

strategiska målen för att göra styrningen tydligare. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande verksamhetsmål: 
 

 Vårdnadshavarna i barn-och utbildningsnämndens verksamheter 

upplever att de har en bra dialog med verksamheten 

 Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala 

näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap. 

 Öka 10 placeringar i rankning mot placering 2013 gällande SKL:s 

effektivitetstal för grundskola inkl. förskoleklass. 

 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vid 

medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell visa ett högre 

genomsnittligt totalindex för riket.  
 

För att nämnden ska uppnå maximal måluppfyllelse ska enhetsmål brytas 

ner från verksamhetsmålen. Enhetsmålen ska vara tidssatta, mätbara och 

uppnåeliga inom rimlig tid. 
 

Nämndens måluppfyllelse redovisas vid delårs- och årsbokslut. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-25 § 65 att varje 

verksamhet ska lämna skriftlig redovisning till nämndens sammanträde 

4 december hur nämndens verksamhetsmål brutits ner till enhetsmål. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1.  Återrapportering ska ske vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 5 mars 2018. 

 

______ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Mindre klasser 

ger högre resultat i skolan 

 

Bun § 85 Dnr 00218/2015 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 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

 

Bun § 85, 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 

undervisningsgrupperna 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 beslutade 2016-10-31 § 147 att beredning av motionen 

skulle vänta till dess att skolgenomlysningen var färdigställd. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har att lämna förslag till motionssvar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Motionen avslås med följande motivering; 
 

Barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter är positiva till 

motionens innehåll. Dock finns i nuläget varken lokaler eller 

ekonomiska möjligheter att anställa den personal som krävs, varför 

barn- och utbildningsnämnden inte anser det realistiskt att bifalla 

motionen. 

 

______ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Om/tillbyggnation på 

Ringelskolan/Tallbacka 

- Utökning av 

investeringsbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

 

 

Bun § 86 Dnr 00077/2017 041 

 

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har under en längre tid dragits 

med stora lokalproblem. 
 

Verksamheterna har redovisat ett långsiktigt lokalbehov som sträcker sig 

längre än 2026. Analys av antal barn som fötts t.o.m 2017 visar på att 

barnantalet ökar, vilket innebär att de nuvarande lokalerna inte räcker till. 

Elevunderlaget går att prognostisera fem år framåt. Ökningen av elever är 

inte tillfälligt utan kvarstår över tid. Lokalerna är för få, för små och icke 

ändamålsenliga.  
 

Brister i arbetsmiljö påverkar både elever och personal. Det blir svårt att nå 

goda resultat eftersom studieron blir lidande. Det blir även svårt att behålla 

och rekrytera behörig personal om arbetsmiljön är undermålig. 
 

En brandsyn har gjorts i oktober som påvisar brister i brandsäkerheten. 

Kostnader för att åtgärda bristerna tillkommer. 
 

För att lösa den akuta lokalbristen har i första hand redan befintliga lokaler 

tagits i beaktande. De lokaler som skulle kunna komma ifråga har inte setts 

som ändamålsenliga för verksamhetens behov. 
 

Representanter från verksamheterna har tillsammans med 

samhällsbyggnadskontoret tagit fram förslag på om- och tillbyggnation på 

Ringelskolan/Tallbacka. Förslaget skulle lösa de problem som finns; för 

liten matsal, för få grupprum, brist på klassrum, svår situation i hall för 

elever vid in och utgång, små, trånga icke ändamålsenliga lokaler, brister i 

arbetsmiljö m.m. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden begär beslut och pengar hos fullmäktige 

för om/tillbyggnation på Ringelskolan/Tallbacka. 

2. Fullmäktige informeras om att beslutet behöver tas i absolut närtid för 

att säkerställa måluppfyllelsen och intentionerna i den skolgenom-

lysning som gjorts. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ordförande/vice ordförande Kristina Taimi/Jens Eliasson 

Utdragsbestyrkande 
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Alpint skidgymnasium 

- Återrapportering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lars Håkan Andersson 

. Nils-Åke Asplund 

 

 

Bun § 87 Dnr 00091/2017 612 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-29 § 46 att ansöka om 

tillstånd att starta ett nationellt idrottsgymnasium med alpin inriktning med 

start tidigast hösten 2019. 

 

Företrädare för Sandbackaskolan och nämnden besökte Tärnaby 

skidgymnasium den 3 maj. 

 

Svenska skidförbundets nationelle samordnare Olle Danielsson besökte 

Arvidsjaur i september. Jens Eliasson representerade nämnden vid besöket. 

 

T.f. skolchef Lars-Håkan Andersson informerar om hur ärendet fortskrider; 

 

Ansökan har lämnats till skolverket. Plan för hur verksamheten ska ordnas 

ska skickas in senast 1 december. Därefter ska Svenska Skidförbundet yttra 

sig och lämna rekommendationer till skolverket. Om Skolverket tillstyrker 

ansökan kommer det att behövas ett ekonomiskt tillskott, i annat fall 

kommer inte Sandbackaskolan att kunna starta utbildningen. 
 

Uppstart av alpint skidgymnasium är beroende av vilka politiska beslut som 

kommer att fattas när det krävs stora besparingar de närmaste åren. 

Utbildningen förutsätter att kommunen driver Prästberget. 

 

Innan Svenska Skidförbundet kan ta slutlig ställning behöver de en vilje-

inriktning från kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  T.f. skolchef Lars Håkan Andersson får i uppdrag att upprätta skrivelse 

till kommunstyrelsen. 

2. Informationen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Flextidsavtal 

- Återrapportering 

Bun § 88 Dnr 00129/2017 600 

 

T.f. skolchef Lars-Håkan Andersson informerar om följande; 
 

 Erforderligt dokument kommer att vara undertecknat senast 15 december. 

 Överbliven flex ska vara uttagen senast sista juni. 

 Från skolstart 2018 ska samtliga flexsaldon vara nollställda. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordinarie ledamot 

till barn- och utbildnings-

nämndens utskott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Jens Eliasson 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Bun § 89 Dnr 00316/2017 102 

 

Britt- Inger Hedman har begärt och beviljats enledigande som ordinarie 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Hon var också ordinarie ledamot i 

barn- och utbildningsnämndens utskott. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av ordinarie ledamot i 

barn- och utbildningsnämndens utskott. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Mats Åhman (s) 

Jens Eliasson (l) väljs som ordinarie ledamot i barn- och utbildnings-

nämndens utskott. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att barn- 

och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Jens Eliasson (l) väljs som ordinarie ledamot ledamot i barn- och 

utbildnings-nämndens utskott. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 116 
 

 
 

 

Val av ordförande i barn- 

och utbildningsnämndens 

utskott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Jens Eliasson 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Bun § 90 Dnr 00316/2017 102 

 

Britt- Inger Hedman har begärt och beviljats enledigande som ordförande i 

barn- och utbildningsnämnden. Hon var också ordförande i barn- och 

utbildningsnämndens utskott. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val ordförande i barn- och 

utbildningsnämndens utskott. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Marcus Davidsson (s) 

Kristina Taimi (s) väljs som ordförande i barn- och utbildningsnämndens 

utskott. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att barn- 

och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Kristina Taimi (s) väljs som ordförande i barn- och utbildnings-

nämndens utskott. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Val av vice ordförande i 

barn- och 

utbildningsnämndens 

utskott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Jens Eliasson 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Bun § 91 Dnr 00316/2017 102 

 

Kristina Taimi valdes vid dagens sammanträde som ordförande i barn- och 

utbildningsnämndens utskott. 

 

Eftersom hon lämnade uppdraget som vice ordförande har barn- och 

utbildningsnämnden att förrätta val som vice ordförande. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Marcus Davidsson (s) 

Jens Eliasson (l) väljs som vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 

utskott. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att barn- 

och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1.  Jens Eliasson (l) väljs som vice ordförande i barn- och utbildnings-

nämndens utskott. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-04 118 
 

 
 

 

Tema - Realistiskt 

lokalbehov i ett 

femårsperspektiv  

 

 

Bun § 92 Dnr 0092/2017 600 

 

Verksamheterna redovisade följande när det gäller lokalbehov i ett 

femårsperspektiv; 

 

Förskolan – Kristina Johansson och Helen Danielsson 

Verksamheten är i stort behov av två nya avdelningar men är samtidigt väl 

medveten om kommunens ekonomiska läge. Till två nya avdelningar är 

behovet sex tjänster, eftersom personalbehovet inte klaras i befintlig 

organisation. Det ultimata vore två nya avdelningar i anslutning till 

Skogsbacken. Tekniska har gjort ritningar på två avdelningar. 
 

Verksamheten är tittat på andra lokaler, bland annat Kråkan, där ett HVB-

hem höll till. 
 

Barn per personal är just nu 4,8. Till våren blir det 5,2. 

På småbarnsavdelningarna finns 18 barn/ avdelning, rekommendationen 

är 12. Syskongrupperna har 21-22 barn/avdelning, rekommendationen är 16. 

Förskolan är svår att planera, det hör till sällsyntheterna att verksamheten vet 

vilka barn som, utöver de redan skrivna i Arvidsjaur, behöver barnomsorg. 

 

I Moskosel finns 6 barn, 1 barn heltidsbarn, 5 15-timmarsbarn och 3-4 

fritidsbarn. Det har fötts ett barn i Moskosel i år.  

En utredning har gjorts om möjligheter att bedriva för pedagogisk omsorg i 

Moskosel. För dagmammorna finns nya bestämmelser i AB som säger att 

ensamarbete inte är tillåtet. Pedagogisk omsorg blir därför en dyrare lösning 

än att ha en förskoleavdelning. Kostnaden för Moskosel är 1,2 Mkr per år. 

 

Fridhemsskolan – Leif Carlsson 

Lokalbehoven är stora. 
 

Det är otroligt trångt i Ringelskolans matsal. Det är väldigt svårt med 

mattiderna. 
 

Årets 4:or är fyraparallelliga. Det måste verksamheten förbereda för redan 

nu. Tanken är att försöka använda biblioteket för lektionssal och flytta på 

biblioteket till annan lokal, till en kostnad av 170 Tkr. Detta måste 

färdigställas till augusti 2020. Man kommer även att förändra en lokal som 

är materialrum till arbetsrum. Maxkostnd 120 Tkr. 
 

Verksamheten är i stort behov av en fungerande simhall. 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Bun § 92, forts. 

 

Sandbackaskolan – Lars Håkan Andersson och Nils-Åke Asplund 

Det som eventuellt kan skapa ett lokalbehov är om verksamheten startar upp 

en ny utbildning. En plan är att låta rep.utbildningen få lite större lokaler för 

att låta dem bedriva företagsverksamhet. Verksamheten ser inte just nu ett 

ytterligare behov av lokaler. 

 

Ringelskolan/Tallbacka – Anneli Andersson och Helena Wennström 

För Ringelskolans del går elevunderlaget prognostisera max fem år framåt. 

Utifrån tidigare uppmärksammat behov kvarstår dessa behov så långt det går 

att se. Det betyder att det inte finns grupprum till klasserna utan att behöva 

husera i korridorer. Det fattas klassrum idag och även i minst 10 år framåt. 

En av fritidsavdelningarna har inte ändamålsenliga lokaler. 
 

Matsalen – För att få ihop logistiken måste de första äta 10.40. 

Rekommendationerna är tidigast 11.00. 
 

Lokalbrist Ringelskolan, Tallbacka; 

• Drygt 410 elever, en klass fyrparallelig åk 4. När dessa elever börjar åk 7 

kommer en grupp förskoleklasselever som mest troligt också är 

fyrparallellig. Dessa elever går på skolorna fram till 2026. 

• Försäljning av Kullen innebar att samtliga fritids flyttades till 

Ringelskolan. 

• Kulturskolan bedriver en del av sin undervisning på skolan. 

• Det finns just nu ett klassrum för lite, det saknas grupprum, 

lunchsituationen hela grundskolan är undermålig, så även 

kapprumssituationen på Tallbacka, fritids behöver större lokaler m.m. 

• Moduler är en kortsiktig lösning, fortfarande kvarstår andra problem. 

 

Utveckling elevantal 

Lå 17/18 - 415 

Lå 18/19 - 420 

Lå 19/20 - 435 

Lå 20/21 - 431 

Lå 21/22 - 438 

Lå 22/23 - 454 

Lå 23/24 - 453 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Bun § 92, forts. 

 

Ringelskolan/Tallbacka, forts. 

Förslag, ombyggnation och tillbyggnad Tallbacka med hänvisning till; 
 

• Ont om mindre lokaler, grupprum 

• Kapprumssituatoinen på Tallbacka. Klassrummen på Tallbacka är för 

små för gruppstorleken. 

• Lokaler och klassrum på Tallbacka behöver anpassas, vilket innebär att 

fritids ”får tillbaka” sina lokaler. 

• Flytt av musiksalen till Tallbacka, möjliggör mattider enligt 

livsmedelsverkets rekommendationer 

• Brandinspetion som gjorts på Tallbacka med åtgärder som måste göras, 

bland annat brandklassad vägg som skiljer våningarna, fönsterutrymning 

måste utföras, ingen förvaring i korridor etc. 

• En arbetsgrupp med representanter för berörda verksamheter har tagit 

fram förslag till utbyggnad. 

 

Parkskolan 

Fasaden på Parkskolan har bytts under 2016 och skolan har även fått nya 

fönster. Det finns ingen lokalbrist i nuläget. Prognos visar ett vikande 

barnanatal inom förskolan, vilket även kommer att märkas i grundskolans 

verksamhet framöver. Utmaning inför kommande läsår 4-6 är att tillgodose 

undervisning i Moderna språk (nytt i och med årskursindelad timplan). Det 

är i nuläget ej klart hur timplanen komemr att se ut. Det finns behov att se 

över sporthallens golv och byta detta. 
 

Verksamheten har tillräckligt med lokaler. 

 

Utveckling elevantal Glommerträsk 
(inkl. nyanlända, vilket gör lite osäkra siffror) 

Lå 17/18 - 42 

Lå 18/19 - 36 

Lå 19/20 - 32 

Lå 21/22 - 34 

Lå 22/23 - 27 

Lå 23/24 - 25 

Lå 24/25 – 22 

 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Tema - Redovisning av 

öppna jämförelser, analys 

och trender - Meritvärden 

 

Bun § 93 Dnr 0092/2017 600 

 

Redovisning av öppna jämförelser, analys och trender gymnasieskolan och 

grundskolan åk 9 – Meritvärden. 

 

Sandbacka – Lars Håkan Andersson 
 

Godkända efter examen – Yrkesprogram (3 år) 

Lå 13/14 69 

Lå 14/15 79 

Lå 15/16 70 
 

Godkända efter examen – Teoretiska (3 år) 

Lå 13/14 71 

Lå 14/15 75 

Lå 15/16 100 
 

Gymnasieexamen efter 4 år 

Lå 13/14 71 

Lå 14/15 81 

Lå 15/16 91 
 

• Arvidsjaur ligger bra till i norrbotten och västerbotten. 

• Genomsnittligt betygspoäng 14,2 – Högskoleförberedande program 

• Negativt är att meritpoängen varit låga, men den generella tendensen har 

varit stigande. 

• Bättre resultat hos pojkar än hos flickor. 

• Pojkarna ligger något över riksgenomsnittet, flickorna något under. 
 

Fridhemsskolan åk 9 – Leif Carlsson 
 

• Genomsnittlga meritvärden avgångsklasser åk 9 2006-2017. 

• Snittpoäng 197,3 – nationellt 223,5. 

• 25% som inte var behöriga till gymnasieprogram, nationellt 17,5%. 
 

De elever som inte når målen handlar i stort om dem som i tidigt skede haft 

svårighet med måluppfyllelse, elever med annan språkbakgrund, barn med 

behov av stöd utanför ordinarie stöd samt andra yttre omständigheter och 

sjukdom. Det är väldigt svårt att nå målen för dem som ligger långt tillbaka i 

sin kunskapsutveckling samt för de elever som kommer in i högstadiet och 

har en annan språkbakgrund. 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Bun § 93, forts. 

 

Analys av skillnad mellan könen visar att pojkarnas meritvärden har gått upp 

och ned medan flickornas resultat gått nedåt. Avgångklasser 16/17 är det 

mest markant bland annat ämnena bild, HK, biologi, fysik, kemi. Det finns 

skillnad i meritvärdena mellan elever med föräldrar som saknar 

eftergymnasial utbildning och med eftergymnasial utbildning. 
 

Behörighetssiffrorna blir bättre om man tittar till betyg i alla nämnden. En 

del elever får ta bort ämnen (åtgärdsprogram), t.ex. något av NO-ämnena för 

att satsa på matematiken. 
 

Arbete med analys pågår för att hitta verkningsfulla åtgärder. Betonas bör 

vikten av föräldrarnas delaktighet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport från barn- och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Bun § 94 Dnr 00127/2017 600 

 

Ordföranden Kristina Taimi lämnar följande information; 

 

Besök förskoleavdelningar 

Ordförande har besökt alla förskoleavdelningar på tätorten 

 

Länsträff i Luleå 

12-13 oktober - närvarande på Länsträff i Luleå arrangerat av Norrbottens 

Kommuner. På agendan: Hälsoskolan, Forskarskola samt 

kompetensförsörjning. Nästa Länsträff hålls 15-16/3 i Jokkmokk. 

 

Stort tack-fika 

Hela verksamheten har bjudits på prinsesstårta ”Stort tack från nämnden” 

för gott utfört arbete. 

 

Skolinspektionen 

Träff med representanter för skolinspektionen inför inspektion i december. 

 

Möte med handledarna för utvecklingslärarna 

Handledarna informerade om arbetet som utvecklingslärarna utför och 

processen inför införandet av tjänsterna. 

 

Utbildning nya kommunallagen 

Utbildning med Axel Danielsson 13 november. 

 

Besöksdag Sandbackaskolan 

Sandbackaskolans besöksdag för årskurs 9 (kvällstid) 

 

Tjänstgöring ordföranden 

Ledig v. 45. Från och med 15/11 tjänstgjort 1/2 dag/vecka. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Skolchefens rapport 

Bun § 95 Dnr 00127/2017 600 

 

Tf. skolchef Lars Håkan Andersson lämnar följande information; 

 

Tillbud, olyckor och kränkningar från 26 september 
 

 Sandbacka Ringel Parkskolan Fridhem Förskolan 
 

Tillbud/Olyckor 0 2   0 7 0 

Kränkningar 0 8 11 14 0 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 

 

 

Sammanträde: 2017-12-04 

 

Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Kristina Taimi (s) 1          

 2 Jens Eliasson (l) 1          

 3 Mats Åhman (s) 1          

 4 Tycko Johansson (s) -          

 5 Marcus Davidsson (s) 1          

 6 Anna Svensson (v) 1          

 7 Pernilla Granberg (c) 1*)          

 8 Lennart Wigenstam (c) 1          

 9 Jerry M Johansson (c) 1          

 

 

 

Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Bernt Vikström (s) 1          

 2 Naemi Forsgren (s)           

 3 Patrik Åman (s)           

 4 Tomas Jakobsson (v)           

 5 Åsa Ögren (v)           

 6 Imam Kaya (c)           

 7 Samuel Wigenstam (c) 1*)          

 8 Lisbeth Arvidsson (c)           

 9 Ann Björklund (m)           

 

Summa 9          
 

 
*) Pernilla Granberg ersattes under sammanträdet av Samuel Wigenstam 
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