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Delårsrapporten för Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ekonomisk prognos samt hur 
måluppfyllelsen i nämndens mål har uppfyllts. 

Verksamheterna är förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, OB-omsorg, skolbibliotek, 
central elevhälsa och administration.  

Varje verksamhet presenteras och händelser av betydelser, ekonomiskt utfall och framtid beskrivs. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning och analys 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Nämnden består av nio ordinarie ledamöter samt nio ersättare. Beredningen består av tre 
ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Nämnden har under det första halvåret haft tre sammanträden och 
två utskottssammanträden. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och 
kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom. 

Huvudmannaskapet, inklusive ansvaret för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, för 
verksamheterna gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare är överlämnat till 
kommunstyrelsen den 1 juli. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

I början av sommaren var totalt 310 barn i ålder 1-5 år inskrivna i förskolorna. I mitten av september är den 
siffran 273 barn, förväntas stiga under hösten när nya ettåringar skolas in. Antalet elever i kommunens 
grundskolor var i slutet av vårterminen 652 elever, och nu vid höstterminens början är det 656 elever 
inskrivna. Av dessa går för närvarande 205 elever på våra fritidshem, jämfört med de 192 elever som var 
inskrivna på fritidshemmen i våras. 

Pandemin har inneburit såväl anpassningar som omfattande utmaningar. Förskolorna och skolenheterna 
har på grund av pandemin kontinuerligt behövt anpassa verksamheterna till de av Skolverket och 
Folkhälsomyndighetens beslutade riktlinjer och direktiv. 
Barn, elever, personal och skolledare har under denna tid gjort ett fantastiskt jobb för att upprätthålla hög 
kvalitet i verksamheterna. Trots pandemin har goda resultat i måluppfyllelse uppnåtts. 

Förskolans verksamhet 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. I Arvidsjaurs tätort finns fyra förskolor: 
Haren, Nyborgs, Skogsbacken och Stortorget. I Glommersträsk finns Ängens förskola. 

Framtid: Rektorerna har initierat en utredning för att utreda konsekvenser av att från hösten 2023 
eventuellt samla alla femåringar på en av förskolorna.  (Haren) 

Rekrytering av behöriga förskollärare är ett prioriterat område. 

Grundskolans och grundsärskolans verksamhet 

Kommunens grundskolor har verksamhet i förskoleklass, låg-, mellan- och högstadiet. I Arvidsjaurs tätort 
finns Tallbackaskolan (F-3), Ringelskolan (4-6), Fridhemsskolan (7-9). I Glommersträsk finns Parkskolan (F-
6). Kommunens grundsärskolor är placerade på Ringelskolan och Fridhemsskolan. Det finns stora 
utmaningar att upprätthålla hög kvalitet då det är svårigheter att rekrytera legitimerade pedagoger. 

Framtid: Flera lagändringar har trätt i kraft inför läsåret 2022/2023, bl.a. att elever i åk 4-9 ka erbjudas 
minst två timmar extra studietid per vecka i direkt anslutning till skoldagen. En  ny läroplan (Lgr22) gäller 
från och med detta läsår. Den innehåller bland annat ändringar av hur betygsättning skall ske, samt nya 
delar kring trygghet och studiero. Rekrytering av behöriga pedagoger och specialpedagoger är ett 
prioriterat område. 
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Gymnasieskolans verksamhet 

Från och med den 1 juli 2022 är all verksamhet på Sandbackaskolan lyft från Barn- och utbildningsnämnden 
till Kommunstyrelsen. Vid nämndens möte den 27 juni överlämnades officiellt huvudmannaskapet till 
kommunstyrelsen. De delar som avser systematiska kvalitetsarbetet samt uppföljningar som den nya 
huvudmannen måste genomföra preciserades i protokollet daterat den 27 juni 2022. Bun § 67 Dnr 
00167/2022 600 Överlämnande av huvudmannaskap för gymnasieskolan från och med den 1 juli 2022. 

Elevhälsans verksamhet 

Arvidsjaurs kommun har sedan den 1 januari en central elevhälsa med skolsköterskor, skolkuratorer, 
skolläkare och skolpsykolog. Denna elevhälsa ligger under skolchefen som därmed är kommunens 
elevhälsochef. En central elevhälsoplan för hela kommunen fastställs i september. 

Framtid: En utvärdering av elevhälsans organisation pågår och intensifieras under hösten. En ny lagstiftning 
från juli 2023 innebär ett utökat huvudmannaansvar, då det även kommer gälla speciallärare. Skollagen 
2010:800. 2 Kap 25§. För medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare. Lag 
(2022:1315). 

En utredning pågår för att säkerställa huvudmannens ansvar rörande elevhälsan. 

Förvaltningens administration  

Den centrala skoladministrationen är minskad från två tjänster till en tjänst. 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattningsvis är verksamheterna, trots svårigheter med pandemin, nöjda med måluppfyllelsen både 
gällande pedagogiska resultat och ekonomiskt utfall. Förvaltningen har i uppdrag från politiken att 
successivt närma sig den tekniska ramen i enlighet med prislappsmodellen. Prognosen i delårsbokslutet 
hamnar på ett överskott på knappt 7 miljoner. De politiska prioriteringarna för förskola och grundskola 
2022 ligger på ca 20 miljoner. Verksamheterna närmar sig teknisk ram i snabbare takt än budgeterat, vilket 
måste tolkas som positivt. 
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Uppföljning av verksamhetsmål 

Förskolorna och grundskolorna har högt uppsatta mål. I dagsläget har verksamheterna inte hunnit uppnå 
alla mål, men prognosen för året är att verksamheterna kommer nå dessa mål. 

Målrapportering 

Medborgare/Kund 

Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultat 

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 
 
Fokusområde 
Utveckla medborgar-/kunddialogen 

 I Arvidsjaurs kommun har vi en 
trygg och stimulerande skolmiljö 
som bidrar till att barn, elever 
utvecklas till sin fulla potential i god 
dialog med vårdnadshavare. 
 
Bedömningsintervaller 
Röd: 5 eller färre enheter 
Gul: 6 enheter 
Grön: 7 enheter (100 %) 
 
Jämförelsevärde 
Tidigare år 

Det finns möjligheter att under året 
uppfylla målet på samtliga enheter. Ett 
antal föräldraenkäter kommer 
genomföras under höstterminen. 
Förutsättningen är att tillräckligt 
många svarar på enkäterna, så att 
tillförlitlig statistik kan erhållas. När det 
gäller barnens och elevernas trygghet 
så ser det överlag ut att vara en hög 
grad av trygghet. I arbetet för att öka 
trygghet och studiero ytterligare pågår 
ett antal aktiviteter i förskolorna och i 
skolenheterna som sannolikt kommer 
ge goda resultat. 

Utveckling/Tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultat 

Långsiktig hållbar utveckling 
 
Fokusområde 
Underlätta för näringsliv och 
företagare 

 I Arvidsjaurs kommun sätter vi 
fokus på näringsliv och företagande 
genom att de specifika 
läroplansmålen som rör 
entreprenörskap förstärks i förskola 
och skola.. 
 
Bedömningsintervaller 
Röd: 4 eller färre enheter ska ha 
genomfört näringslivsfrämjande 
aktiviteter 
Gul: 5 - 6 enheter ska ha genomfört 
näringslivsfrämjande aktiviteter 
Grön: 7 enheter (100 %) enheter ska 
ha genomfört näringslivsfrämjande 
aktiviteter 
 
Jämförelsevärde 
Tidigare år 

Få skolenheter har rapporterat detta 
målområde. Det beror på att det inte 
tydligt framgår i läroplansmålen. Målet 
är otydligt, och borde ha formulerats 
på ett annat sätt. 
Exempelvis: I Arvidsjaurs kommun 
sätter vi fokus på näringsliv och 
företagande genom att barn och 
elever får arbeta med entreprenörskap 
i hög grad. Till årsbokslutet kan 
redovisning av måluppfyllelsen ske 
enligt detta om nämnden går med på 
justeringen i formuleringen. 

 Alla verksamheter ska etablera 
ett samarbete med det lokala 
näringslivet för att främja förståelse 
för det lokala företagandets 
betydelse för orten. 
 
Bedömningsintervaller 
Röd: 4 eller färre enheter ska ha 
genomfört näringslivsfrämjande 
aktiviteter 
Gul: 5 - 6 enheter ska ha genomfört 
näringslivsfrämjande aktiviteter 
Grön: 7 enheter (100 %) enheter ska 
ha genomfört näringslivsfrämjande 
aktiviteter 
 

Både förskolor och grundskolor har 
som mål att genomföra företagsbesök. 
Detta har även under vårterminen 
2022 varit svårt under rådande 
pandemi. Förhoppningen är att detta 
kommer kunna genomföras i högre 
utsträckning under hösten.  
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Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultat 

Jämförelsevärde 
 

  

Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultat 

Ekonomisk medvetenhet 
 
Fokusområde 
Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

 Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska arbeta med 
samverkan och effektiviseringar för 
att nå ekonomisk balans i nivå med 
den av fullmäktige beslutade 
prislappsmodellen. 
 
Bedömningsintervaller 
Röd: 5 eller färre når 100 % 
Gul: 6 enheter når 100 %  
Grön: 7 enheter når 100 % 
 
Jämförelsevärde 
Följa nettoramen som beslutats i mål- 
och resursplan 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser 
efter delårsprognosen ut att göra ett 
rejält  överskott. De flesta 
verksamheter ser ut att hamna på ett 
resultat som visar ett överskott. Det 
innebär att förskolor och grundskolors 
utfall ligger närmare 
prislappsmodellens tekniska ram än 
det som var budgeterat. Visst 
överskott kan även kopplas till att 
förskolor och grundskolor har haft 
svårigheter att rekrytera behörig 
personal till vakanta tjänster. 

Arbetsgivare 

Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultat 

Attraktiv arbetsgivare 
 
Fokusområde 
Kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö 

 Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska vara attraktiva 
arbetsplatser där personalen trivs 
och känner att de kan utvecklas. 
 
Bedömningsintervaller 
Röd: 84 % och lägre 
Gul: 85-99 % 
Grön: 100 % 
 
Jämförelsevärde 
Antal utbildnings- och 
utvecklingstillfällen 

Måluppfyllelse för grundskolorna ser 
bra ut. Förskolorna likaså, men där 
kvarstår planerade trivselkvällar och 
en fortbildningsinsats under hösten för 
att även de ska bli grönmarkerade. 
Prognosen är att målet uppfylls vid 
årets slut. 
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Barn- och utbildningsnämndens ekonomi 

*Alla belopp avser tusentals kronor.  

Ett överskott på 135 tkr förväntas då inga konferenser eller resor har genomförts. Ej heller har ordförande 
tagit ut tjänstgöringsdagar i den omfattning som varit möjlig. 

12 Nämnd Budget 2022 Utfall Prognos 2022 Årsavvikelse 2022 

Personal 420 223 285 135 

Verksamhet 55 17 55 0 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 475 240 340 135 

Intäkter 0 0 0 0 

Netto 475 240 340 135 

  

Verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Här avses förskole- och fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och 
kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom. 

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter samt nio ersättare. Beredningen består av tre ordinarie 
ledamöter samt tre ersättare. 

Händelser av betydelse 

• Kommunfullmäktige beslutade i juni att lyfta ut Sandbackaskolan från Barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 1 juli.  
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Ekonomi Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i prognosen ett överskott på 6,9 miljoner kronor.  Verksamheterna 
närmar sig prislappsmodellense tekniska ram i snabbare takt än budgeterat. 

Ekonomi 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

Totalt Barn- och utbildning 

Personal 107 107 63 621 104 045 3 062 

Verksamhet 24 648 13 169 23 807 841 

Internhyror 15 480 10 320 15 480 0 

Summa kostnader 147 235 87 110 143 332 3 903 

Intäkter -14 360 -11 961 -17 361 3 001 

Netto 132 875 75 149 125 971 6 904 

Fördelat på 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

12 Nämnd 475 240 340 135 

200 Central 
administration 

11 986 6 881 11 078 908 

234 Skolbibliotek 80 38 80 0 

224 Elevhälsan 900 517 800 100 

2 278 OB-omsorg 860 669 869 -9 

2 274 Förskola 
centralort omr. 1 

19 594 11 662 19 214 380 

2 271,2272 ,2273 
Förskola centralort 
omr. 2 

22 341 13 210 21 740 601 

2 279 Förskola 
Glommersträsk 

1 368 900 1 395 -27 

213 Tallbacka-skolan 26 806 14 691 24 524 2 282 

214 Parkskolan 4 097 2 415 3 750 347 

212 Ringelskolan 16 006 8 329 14 970 1 036 

216 Ringelskolan 
grundsärskola 

2 120 1 183 1 997 123 

211 Fridhemsskolan 23 203 12 555 21 831 1 372 

215 Fridhemsskolan 
grundsärskola 

3 039 1 859 3 383 -344 

Summa 132 875 75 149 125 971 6 904 

Framtid 

Då ny politisk organisation kommer att träda i kraft efter årsskiftet görs inga längre planeringar av 
nuvarande nämnd. Förvaltningen fokuserar på kompetensförsörjningsplanen. 
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Central administration 

Verksamhet 

Central administration är förvaltningens övergripande lednings- och stödfunktion och består av 
förvaltningschef, skoladministratör/IKT-pedagog och förvaltningsekonom. Förvaltningens ledningsgrupp 
består av rektorer och biträdande rektorer som leds av skolchefen. Skolchefen ansvarar även för den 
centrala elevhälsan. 

Händelser av betydelse 

Från den 1 januari ligger skolkuratorer och skolsköterskor centraliserade i organisationen. 

Ekonomi 

Den centrala administrationen har utökats med en språkstödjare till elever från Ukraina. Det är sedan 1 
september förstärkt med en halvtidstjänst som kommunens aktivitetsansvarige (KAA). Personalsidan ser 
därför ut att göra ett underskott. Detta täcks upp av ökade intäkter och att kostnad för skolskjutsarna blev 
billigare än budgeterat. Intäkterna är högre än budgeterat. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

200 Central administration 

Personal 4 857 3 378 5 417 -560 

Verksamhet 7 357 4 057 6 500 857 

Internhyror 72 48 72 0 

Summa kostnader 12 286 7 483 11 989 297 

Intäkter -300 -602 -911 611 

Netto 11 986 6 881 11 078 908 

 

Framtid 

En förstärkning gällande förvaltningens administration är sedan tidigare förankrad i politiken. Rekrytering 
av en kvalitetssamordnare, som även ska vara ett stöd till rektorsgruppen, pågår. Tillsätts i januari 2023. 
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Skolbibliotek 

Verksamhet 

Biblioteksverksamheten skall ge barn och unga de färdigheter som behövs för att utveckla sin 
inlevelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare.  

• Används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga. 

• Fokus inom språklig förmåga är det läsfrämjande uppdraget, läsmotivation att utveckla till en 
läsande person samt det frivilliga läsandet. 

Händelser av betydelse 

• Skolbiblioteket har fått ännu en ökning av boklådor/bokpaket förskola och skola, eftersom att 
litteraturen är en betydelsefull del av förskolans och skolans arbete samt ett verktyg för att nå 
målen. 

• 6-åringar har fått bibliotekslektioner som resulterat i egna bibliotekskort. Åk 7 får information om 
Fridhems bibliotek samt uppdatering av bibliotekskunskap. Informationsmaterial om källkritik och 
annat material har skickat ut till skolorna. 

• Skolbiblioteket har varit ett stöd för att köpa in och välja ut bra skönlitteratur för olika teman, 
bikupor, tips på nya böcker, olika språk och material/lärarhandledningar för enskild och gemensam 
läsning. Även information om bra information / bokappar har informerats om. 

• Genom medel från Statens kulturråd (Bokstart, Inköp av litteratur samt Stärkta bibliotekspengar). 
Har stora satsningar påbörjats i förskolan . Ett samarbeta med förskolan för barnens läsfrämjande 
språkutveckling och pedagogernas stöd. 

• I samarbete med specialpedagogerna och lärarna har skolbiblioteket köpt in böcker på för de nya 
eleverna med (ukrainska, finska, tyska) för att ge eleverna möjlighet att fortsätta på sitt modersmål. 
Samt att litteratur för högläsning och diskussion utifrån skolans årshjul har blivit utökat och fått en 
speciell plats i skolbiblioteket. 

• Skolbiblioteket arbetar för att eleverna ska få en likvärdighet att få litteratur som främjar varje 
enskild elev på deras nivå. 

Ekonomi 

Under 2022 kommer hela den budget som fördelats användas. Förutsättning för att få medel från 
kulturrådet är att inte denna budget minskas. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

234 Skolbibliotek 

Personal 0 0 0 0 

Verksamhet 80 38 80 0 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 80 38 80 0 

Intäkter 0 0 0 0 

Netto 80 38 80 0 

Framtid 

Fortsätta det fina samarbetet med förskola och skola för att stärka det språkutvecklande arbetssättet som 
skolan bedriver inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Elevhälsan 

Verksamhet 

Elevhälsans mål är att i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling 
mot målen i skolan. 

Händelser av betydelse 

Införandet av ny elevhälsoorganisation genomfördes under vårterminen 2022. Skolsköterskor och 
skolkuratorer är stationerade i central elevhälsa. En skolläkare och en skolpsykolog anlitas på konsultbasis. 

Det medicinska ledningsansvaret är delegerat till skolläkaren. 

Pandemin har påverkat närvaro och försenat vissa av de hälsosamtal som årligen genomförs. De 
hälsosamtal som ej blev färdiga föregående läsår har genomförts under 21/22. 

Ekonomi 

Budgeten ökades inför detta kalenderår från 600 till 900 tkr. Vissa budgeterade insatser har ej kunnat 
genomföras på grund av pandemin. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

224 Elevhälsan 

Personal 0 29 0 0 

Verksamhet 900 488 800 100 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 900 517 800 100 

Intäkter 0 0 0 0 

Netto 900 517 800 100 

Framtid 

Den pågående utvärderingen av den centrala elevhälsan kommer ge svar på om en utökning av resurser är 
nödvändig för att klara lagkraven. I utredningen ingår att säkerställa att eleverna får det stöd de är 
berättigade till, men även hänsyn till personalens arbetsmiljö och dess hållbarhet över tid. 

Huvudmannens ansvar kring elevhälsan kommer från och med 1 juli 2023 även innefatta kompetensen 
speciallärare. Utredningen ska ge svar på om även specialpedagoger och speciallärare skall ingå i den 
centrala elevhälsan, eller inte. 
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OB-omsorg 

Verksamhet 

Ej lagstadgad verksamhet där vårdnadshavare i behov av omsorg på obekväm tid bereds plats för barnen 
både kvällar och nätter enligt fastställda öppettider. Detta gäller barn i åldrarna 1-12 år som är inskrivna i 
förskola respektive fritids. Ingen undervisning sker i verksamheten. 

Händelser av betydelse 

Efter önskemål från socialförvaltningen hölls verksamheten öppen under sommaren. 

Ekonomi 

Utifrån beslutet om att hålla öppet under sommaren samt ökat behov av personal vid högre barnantal har 
budgeterad personalkostnad överskridits rejält hittills under året. Socialförvaltningen kommer att ersätta 
verksamheten utifrån beslutet att hålla öppet under sommaren. Trenden är ett ökat behov av platser i OB-
omsorgen. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

2 278 OB-omsorg 

Personal 993 733 1 143 -150 

Verksamhet 109 51 109 0 

Internhyror 126 84 126 0 

Summa kostnader 1 228 868 1 378 -150 

Intäkter -368 -199 -509 141 

Netto 860 669 869 -9 

 

Framtid 

Då det framkommit att fler önskar omsorg på obekväm arbetstid behöver rektor analysera detta och 
kommunicera med nämnden. 
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Förskola centralort område 1 

Verksamhet 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är 
föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar Förskollärare och Barnskötare som har i uppdrag 
att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i Förskolans läroplan LPFÖ18 samt 
Skollagen 

Händelser av betydelse 

Pandemin påverkade verksamheten under större delen av vårterminen. Verksamheten fokuserade på att 
utveckla kvalitetsarbetet utifrån de fastställda målen samt genomföra planerade aktiviteter trots stor 
sjukfrånvaro. 

Ekonomi 

Personal: Personalkostnaden ligger i prognosen något över budget eftersom rekrytering av extra personal 
kommer att ske under hösten. 

Verksamhet: En ökad satsning på personalens fortbildning planeras med föreläsare samt  litteraturinköp 
kring lekens betydelse. Verksamhetsbudgeten ser ut att ge ett överskott på 300 000 kr till följd av mindre 
måltidskostnader än budgeterat. Inköp är gjorda, men osäkerhet råder kring leverans av beställda varor 
innan årsskiftet. 

Intäkter: Ökade intäkter i form av ett nytt statsbidrag "Kvalitetshöjande åtgärder" som beviljades efter att 
budget för 2022 var fastställd samt bidrag från Försäkringskassan ger ett överskott i prognos på intäkter om 
205 tkr. Detta förklarar underskottet på personalkostnader. 

 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

2 274 Förskola centralort område 1 

Personal 17 598 11 026 17 723 -125 

Verksamhet 2 832 1 468 2 532 300 

Internhyror 1 465 977 1 465 0 

Summa kostnader 21 895 13 471 21 720 175 

Intäkter -2 301 -1 809 -2 506 205 

Netto 19 594 11 662 19 214 380 

 

Framtid 

Verksamheten planerar att från HT 2023 samla alla 5-åringar förslagsvis på Harens förskola eftersom den 
ligger centralt. Implementering av ny grovplan för verksamheten pågår på samtliga förskolor och höstens 
fortbildning handlar om SKA-arbete samt lekens betydelse. Under hösten genomförs föräldramöten för 
första gången på två år, så även föräldraråd. Verksamheten lägger också fokus på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Efter årsskiftet planeras för särskilda utvecklingsgrupper på samtliga förskolor 
bestående av en legitimerad förskollärare från varje avdelning, specialpedagog samt rektor. Dessa grupper 
ska leda avdelningarnas kvalitetsarbete. Arbete med schemaförändringar pågår för att skapa reflektionstid 
för alla arbetslag. 
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Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

  

 

 Budget och Prognos 
 
Definition 
Träffar med controller 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd:<1 
Gul:2 
Grön:>3 

 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

  

 

 Trivselträffar 
 
Definition 
Samtlig personal i förskolorna träffas för trivselhöjande aktiviteter 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: >1 
Gul: 2  
Grön: <3 
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 Fortbildning 
 
Definition 
Två dagar per år hålls förskolorna stängda. Dessa dagar ska fyllas med fortbildning. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0 
Gul:1 
Grön: 2 
 

 

 

Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

  

 

 Utvecklingssamtal 
 
Definition 
Genomförda utvecklingssamtal 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <70% 
Gul: 70-90% 
Grön:  90-100% 

 

Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

  

 

 Företagsbesök 
 
Definition 
Alla 5-åringar ska ha besökt ett lokalt företag. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <50% 
Gul: 50-80% 
Grön: 80-100% 
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Förskola centralort område 2 

Verksamhet 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är 
föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag 
att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan Lpfö18 och Skollagen. 

Händelser av betydelse 

Pandemin påverkade verksamheten under den större delen av vårterminen. Verksamheten fokuserade på 
att utveckla kvalitetsarbetet utifrån de fastställda målen samt genomföra planerade aktiviteter trots stor 
sjukfrånvaro. 

Då verksamheten fått statsbidraget, Kvalitetshöjande åtgärder från skolverket, har verksamheten öppnat 
ytterligare en avdelning på Stortorget från och med första augusti. 

Ekonomi 

Personalkostnaderna ligger i prognos på ett underskott. 

Verksamhetskostnaderna är lägre än budgeterat. Den stora posten är att kostnader för måltider ser ut att 
bli lägre än budgeterat. En ökad satsning på personalens fortbildning planeras med föreläsare samt 
litteraturinköp kring lekens betydelse. 

Intäkter utöver budget ligger i dag på ett överskott med 379 tkr vilket avser statsbidrag från skolverket som 
söktes efter årets budget var klar samt ersättning från försäkringskassan. Detta förklarar underskottet på 
personalkostnaderna. 

Detta genererar en prognos på ett totalt överskott på 601 tkr. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

2 271,2272 , 2273 Förskola centralort område 2 

Personal 19 286 11 965 19 464 -178 

Verksamhet 3 026 1 533 2 626 400 

Internhyror 2 583 1 722 2 583 0 

Summa kostnader 24 895 15 220 24 673 222 

Intäkter -2 554 -2 010 -2 933 379 

Netto 22 341 13 210 21 740 601 

 

Framtid 

Verksamheten planerar att från och med höstterminen 2023 öppna en gemensam verksamhet för 
centralortens alla 5-åringar. Förslagsvis på Harens förskola då den lokalen ligger centralt. 

Höstens fortbildning handlar om det systematiska kvalitetsarbetet samt lekens betydelse. 

Under hösten kommer det att genomföras föräldramöten och föräldraråd för första gången på två år. 

Verksamheten lägger fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Efter årsskiftet planeras det för särskilda utvecklingsgrupper på samtliga förskolor, som ska bestå av 
legitimerade förskollärare från varje avdelning, specialpedagog samt rektor. Dessa grupper ska leda 
avdelningarnas kvalitetsarbete. Arbete med schemaförändringar pågår för att skapa reflektionstid för alla 
arbetslag. 
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Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

  

 

 Budget och prognos 
 
Definition 
Målsättningen är att 0 av 3 områden inom enheten går minus i prognosen. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd; 2 eller fler  
Gul; 1 
Grön: 0 

 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

  

 

 Trivsel 
 
Definition 
Samtlig personal i förskolorna träffas för trivselhöjande aktiviteter. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <1 
Gul: 2 
Grön: >3 
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 Fortbildning 
 
Definition 
Två dagar per år hålls förskolorna stängda. Dessa dagar ska fyllas på fortbildning för personalen. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <1 
Gul: 1 
Grön: 2 
 

 

Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

 

  

 

 Utvecklingssamtal 
 
Definition 
Genomförda utvecklingssamtal med vårdnadshavare 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd; >69 % 
Gul; 70-90 % 
Grön; <91-100 % 
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Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

 

  

 

 Företagsbesök 
 
Definition 
Alla femåringar ska ha besökt ett lokalt företag 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd; <50 % 
Gul; 50-80 % 
Grön; 80-100 % 

 



Delårsrapport 20(43) 

Förskola Glommersträsk 

Verksamhet 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är 
föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag 
att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö18 och Skollagen. 

Händelser av betydelse 

Förskolan hölls stängt vecka 28-30. Pandemin påverkade verksamheten under större delen av vårterminen. 
Resursbehovet var större än budgeterat på grund av barngruppens sammansättning. Verksamheten saknar 
personal med adekvat utbildning. 

Ekonomi 

Personal: Vårens resursbehov har varit större än budgeterat. Verksamheten har under höstterminen ett 
högre inskrivningstal än förväntat vilket medför ökat personalbehov. 

Verksamhet: Prognosen är att använda budgeterade medel. 

Intäkter: Sammantaget är ökade intäkter i nivå med de ökade personalkostnaderna. Exempelvis statsbidrag 
"Kvalitetshöjande åtgärder" och bidrag från Försäkringskassan. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

2 279 

Personal 1 251 941 1 405 -154 

Verksamhet 169 87 169 0 

Internhyror 163 108 163 0 

Summa kostnader 1 583 1 136 1 737 -154 

Intäkter -215 -236 -342 127 

Netto 1 368 900 1 395 -27 

Framtid 

Antal barn förväntas öka från dagens 12 barn till uppemot 18 barn under höstterminen. Detta medför 
behov av ökad personalstyrka. Verksamheten har svårt att uppnå målen i det systematiska kvalitetsarbetet 
på grund av svårigheter att rekrytera utbildade pedagoger. 
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Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

  

 

 Budget och Prognos 
 
Definition 
Träffar med controller 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd:>1 
Gul:2 
Grön:<3 
Jämförelsevärde 
Ej definierat 

 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

  

 

 Trivselträffar 
 
Definition 
Samtlig personal i förskolorna träffas för trivselhöjande aktiviteter 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <1 
Gul: 2  
Grön: >3 
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 Fortbildning 
 
Definition 
Två dagar per år hålls förskolorna stängda. Dessa dagar ska fyllas med fortbildning. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0 
Gul:1 
Grön: 2 

 

Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

  

 

 Utvecklingssamtal 
 
Definition 
Genomförda utvecklingssamtal 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <70% 
Gul: 70-90% 
Grön:  90-100% 
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Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

  

 

 Företagsbesök 
 
Definition 
Alla 5-åringar ska ha besökt ett lokalt företag. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: <50% 
Gul: 50-80% 
Grön: 80-100% 
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Tallbackaskolan 

Verksamhet 

På Tallbackaskolan bedrivs förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1-3 och fritidshem. Elevantalet 
uppgår till 247 stycken i slutet av augusti. Tallbackaskolan har fem fritidsavdelningar. Tallbackaskolan 
tillhandahåller tillsammans med Ringelskolan tillsyn för elever som åker skolskjuts. 

Händelser av betydelse 

Under vårterminen har personalen haft en hård arbetsbelastning på grund av pandemin. Det har inneburit 
ökad vikarieanskaffning och omflyttning av personal för att säkra undervisningstiden för eleverna. 
Pandemin har inneburit att vissa insatser har ställts in, exempelvis fortbildningar för personal och vissa 
utflykter för eleverna. Bygget av sport- och simhall kommer påverka skolmiljön och vägen till skolan. 

Ekonomi 

Personal: Lönekostnaderna understiger budget. Överskottet beror på hög sjukfrånvaro i kombination med 
avsaknad av vikarier. Vissa vakanser har ej kunnat tillsättas. 

Verksamhet:  Måltidskostnaderna är högre än budgeterat, men andra kostnader är lägre. Det ger ett 
överskott totalt på 100 tkr. 

Intäkter:  Många bidrag har beviljats efter budgets upprättande. Ett exempel är samisk integration, som 
möjliggör extra insatser för verksamheten. Prognosen visar överskott på 732 tkr. 

Ekonomi 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

213 Tallbackaskolan 

Personal 22 850 13 068 21 400 1 450 

Verksamhet 3 476 2 083 3 376 100 

Internhyror 3 942 2 628 3 942 0 

Summa kostnader 30 268 17 779 28 718 1 550 

Intäkter -3 462 -3 088 -4 194 732 

Netto 26 806 14 691 24 524 2 282 

Framtid 

Den planerade byggnationen av en sport- och simhall kommer snart påbörjas. Skolgården har flyttats och är 
nu placerad mellan Tallbackaskolan och Ringelskolan.  Alla uteleksaker tex gungor, vippbrädor, 
klätterställningar, osv har antingen flyttats eller förvaras i förråd tills byggnationen är klar. 

Till detta läsår har vi förändrat rasttiderna så att hela skolan har samma rasttider. Detta möjliggör att 
eleverna undervisas i jämnare tidsblock och för att samarbetet mellan olika årskurser underlättas. Under 
året har de förändringar som Lgr 22 inneburit förankrats hos personalen. 
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Målrapportering 

Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Aktiviteter för att nå nämndmål: Enheten har en månadsuppföljning och fyra 
gånger per år genomförs en Budget och prognosgenomgång med ekonom. 

2022-06-21 2022-12-31 

 

 

Ekonomisk redogörelse i sammanfattning 
 
 
Personal:  Stor sjukfrånvaro framför allt i början av läsår, här kommer inte lönebudget att kunna användas fullt 
ut trots ökade kostnader under hösten. Uppföljning av lönekostnaderna hanteras som vanligt löpande med 
genomgångar i enlighet med bifogad prognos 
Verksamhet:  Kosten är en tung post i verksamhetskostnaderna, som följs upp. Intäkter: Många bidrag har 
efter budgets upprättande beviljats för bla Samisk integration, Som möjliggör extra insatser för verksamheten. 
Samt stöd för sjukdom till följd av pandemi samt högre interkommunala ersättningar. Detta ger ett överskott 
eftersom bidragen beviljas under verksamhetsåret 
 

 

 

  

 

 Månadsuppföljning BOP 
 
Definition 
Budget i balans 
Bedömningsintervaller 
Röd: Ej uppfyllt  
Gul: delvis uppfyllt 
Grön: Uppfyllt 
Jämförelsevärde 
ej definierat 

 

Analys Prognosen visar på ett överskott.  
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Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

  

 

 Enkät 
 
Definition 
OSA (prevent) 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 60% 
Gul: 61-70% 
Jämförelsevärde 
Ej definierbart 

 

Analys 93 % av personalen upplever att de får det stöd de behöver 
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Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun sätter vi fokus på näringsliv och företagande genom att de 

specifika läroplansmålen som rör entreprenörskap förstärks i förskola och skola.. 

 

 

  

 

 Aktiviteter 
 
Definition 
Eleverna i åk 3 är ute på prao en dag. 
Bedömningsintervaller 
Genomförd praodag 
Jämförelsevärde 
Genomfört  
Ej genomfört 

 

Analys Eleverna i Åk 3 har haft en dag prao och gjort studiebesök  

 

Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

 

  

 Genomfört studiebesök 
 
Definition 
Studiebesök för  F-klass, åk 1-2 
Bedömningsintervaller 
Genomfört studiebesök 
Ej genomfört studiebesök 
Jämförelsevärde 
Ej genomförd prao. 

 

Analys Eleverna i Åk 3 har haft en dag prao.  
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Parkskolan 

Verksamhet 

Parkskolan är en F-6 skola. I verksamheten finns även fritidshem. I september 2022 finns inga elever i 
förskoleklass, 11 elever i åk 1-3 och 15 elever i åk 4-6. Fyra elever har fritidsplats. 

Händelser av betydelse 

Under perioden januari till mars var sjukfrånvaron hög med anledning av Covid-19. Svårighet att hitta 
vikarier ledde till hög arbetsbelastning på personalen. 

Ekonomi 

Utfall per 220831 är 2 415 tkr. Där personalkostnadernas avvikelse har varit svårigheter i att rekrytera 
behörig personal, vilket ger ett överskott. Under verksamhetskostnader följer dessa enligt den budget som 
lagts, där bl.a. montering av lekutrustning på skolgården ligger budgeterad. Under intäkter innebär 
inflyttning av elev en ökad interkommunal intäkt som tillkommit. Detta ger ett totalt positivt överskott på 
347 tkr. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

214 Parkskolan 

Personal 3 255 1 891 3 030 225 

Verksamhet 502 222 502 0 

Internhyror 1 376 917 1 376 0 

Summa kostnader 5 133 3 030 4 908 225 

Intäkter -1 036 -615 -1 158 122 

Netto 4 097 2 415 3 750 347 

 

Framtid 

Flera lagändringar har trätt i kraft inför läsåret 2022/2023, bl.a. att elever i åk 4-9 fr.o.m. 1 juli i år ska 
erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka i direkt anslutning till skoldagen. Detta påverkar 
tjänsteplaneringen för lärare fr.o.m. detta läsår. En ny princip för betygssättning gäller fr.o.m. 1 juli i alla 
skolformer där betyg sätts. Under läsåret 2022/2023 kommer betyg och bedömning vara en del av vårt 
systematiska kvalitetsarbete. Lagändringar rörande trygghet och studiero har trätt i kraft 1 augusti 2022. 
Parkskolans rutiner behöver ses över och i viss mån uppdateras med anledning av detta. 

Det sjunkande elevantalet och svårigheten att rekrytera behöriga lärare är en mycket stor utmaning. 
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Målrapportering 

Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

 

Samverkan med andra rektorer vid rekryteringar och i hur tjänster fördelas   

 
 

Förutom lärare i moderna språk och musik, som vi sedan tidigare delat med Fridhemsskolan respektive 
Ringelskolan, är det klart att Parkskolan även kommer ta del av Ringelskolans  slöjdlärare då denne kommer 
undervisa Parkskolans elever åk 6. Även simundervisning förläggs samma dag. På detta sätt säkerställs 
undervisningen i praktisk- estetiska ämnen där det är svårt att rekrytera lärare, samtidigt som vi sparar pengar 
på färre resor för lärarna.  

 

 

  

 Budget och prognos 
 
Definition 
Att budget är i balans 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Ej uppfyllt 
Gul: Delvis uppfyllt 
Grön: Uppfyllt 
Jämförelsevärde 
Ej definierat 

 

 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

 

   

Två trivselhöjande aktiviteter per år planeras och genomförs med 
medarbetarna 

  

 
 

Den 15 juni genomfördes en trivseldag.  

 

Resultat- och utvecklingssamtal med medarbetarna   

 

 

I februari var samtliga RUS genomförda med 
tillsvidareanställd personal. Därefter har 
medarbetarsamtal hållits med visstidsanställda.  
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 Prevent 
 
Definition 
Vi mäter enkätfrågan "Stämningen på arbetsplatsen är bra" i Prevent 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0-33% 
Gul: 34-66% 
Grön 67-100% 

 

 

 Prevent 
 
Definition 
Vi mäter frågan "Min chef har regelbundna medarbetarsamtal med mig i Preventenkäten” 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0-33% 
Gul: 34-66% 
Grön: 67-100% 
 

 

Analys Då enkäten besvarades hade inte samtliga RUS respektive medarbetarsamtal genomförts.  
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Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

Kontinuerligt arbete med trygghet under lektioner och skoldagen i övrigt.   

 
 

Kontinuerligt arbete med trygghet sker såväl i undervisning som under raster. Därutöver har skolkuratorn har 
haft kontinuerlig gruppinsats på mellanstadiet. Alla elever på skolan uppger att det finns vuxna i skolan som de 
kan prata med.  

 

Dialog med vårdnadshavare förs via SchoolSoft, mail, telefonkontakt, 
föräldraråd och utvecklingssamtal. 

  

 
 

Vid möten/samtal med vårdnadshavare är personalens upplevelse att de flesta vårdnadshavare är nöjda med 
kontakten med skolan. De informationskanaler som använts förutom möten är t.ex. SchoolSoft, brev, mail och 
sms. En enkät kommer skickas ut till vårdnadshavarna under höstterminen. 

 

 

  

 

 Trygghetsenkät 
 
Definition 
Vi mäter hur många som instämmer helt och hållet i att de känner sig trygga i skolan 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Lägre än 60% 
Gul: 61-79% 
Grön 80-100% 

 

Analys Det finns en tydlig skillnad mellan hur elever i låg- respektive mellanstadiet har svarat i enkäten. Elever i 
lågstadiet känner sig helt trygga medan en del mellanstadieelever inte gör det. Gruppsammansättningen i 4-6 har 
ändrats under vårterminen vilket kan vara en orsak till att känslan av trygghet påverkats negativt.  

Enkät ej genomförd ännu  

 Föräldraenkät 
 
Definition 
Vi mäter hur många föräldrar som anser att kontakten med skolan fungerar mycket bra 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Mindre än 60% 
Gul: 61-79% 
Grön: 80-100% 
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Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

 

Varje klass genomför minst ett studiebesök per år   

 
 

Klasserna har arbetat med de olika samhällsfunktionerna, närsamhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv. Studiebesök på Bärens Hus har genomförts efter lättade restriktioner under våren. 

 

 

  

 

 Avstämning med lärarna vid två tillfällen per år 
 
Definition 
Vi mäter hur många klasser som genomfört studiebesök 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Mindre än 60% 
Gul: 60-79% 
Grön: 80-100% 
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Ringelskolan 

Verksamhet 

På Ringelskolan bedrivs grundskola åk 4-6 samt grundsärskola/träningsskola åk 4-6. I september 2022 fanns 
185 elever i Ringelskolans grundskola och två elever i grundsärskolan/träningsskolan. 

Händelser av betydelse 

Under perioden januari till mars var sjukfrånvaron hög med anledning av Covid-19. Svårighet att hitta 
vikarier ledde till hög arbetsbelastning på personalen. I mars besökte Skolinspektionen oss för 
kvalitetsgranskning i området hur vi arbetar med elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling. Enligt 
det efterföljande beslutet ska Ringelskolan inleda utvecklingsarbete inom två områden; lärares planering 
samt skollednings stöd för undervisning. 

Ekonomi 

Lönekostnaderna är efter sommarmånaderna lägre än förväntat. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare 
har lett till lägre löner vid nyanställningar vilket idag ger ett överskott. Verksamhetskostnaderna följer 
budget. 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

212 Ringelskolan 

Personal 12 749 6 765 11 765 984 

Verksamhet 2 340 1 112 2 340 0 

Internhyror 2 380 1 587 2 380 0 

Summa kostnader 17 469 9 464 16 485 984 

Intäkter -1 463 -1 135 -1 515 52 

Netto 16 006 8 329 14 970 1 036 

 

216 Ringelskolan 
grundsärskola 

Budget 2022 Utfall Prognos 2022 Årsavvikelse 2022 

Personal 2 000 1 157 1 907 93 

Verksamhet 136 48 186 -50 

Internhyror 86 58 86 0 

Summa kostnader 2 222 1 263 2 179 43 

Intäkter -102 -80 -182 80 

Netto 2 120 1 183 1 997 123 

  

Framtid 

Flera lagändringar har trätt i kraft inför läsåret 2022/2023, bl.a. att elever i åk 4-9 fr.o.m. 1 juli i år ska 
erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka i direkt anslutning till skoldagen. Detta påverkar 
tjänsteplaneringen för lärare fr.o.m. detta läsår. En ny princip för betygssättning gäller fr.o.m. 1 juli i alla 
skolformer där betyg sätts. Under läsåret 2022/2023 kommer betyg och bedömning vara en del av vårt 
systematiska kvalitetsarbete. Lagändringar rörande trygghet och studiero har trätt i kraft 1 augusti 2022. 
Ringelskolans rutiner kommer att ses över och uppdateras med anledning av detta. 
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Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

 

Samverkan med andra rektorer vid rekryteringar och i hur tjänster fördelas.   

 Förutom lärare i moderna språk samt hem- och konsumentkunskap, som vi sedan tidigare delat med 
Fridhemsskolan, är det klart att Ringelskolan även kommer ta del av Fridhemsskolans bildlärare då denne 
kommer undervisa åk 6 i bild under kommande läsår. Ringelskolans slöjdlärare kommer undervisa Parkskolans 
elever åk 6 då de kommer till centralorten för undervisning i moderna språk. Parkskolans elever undervisas i 
musik i Arvidsjaur under de veckor de åker in för att få simundervisning. 

 

 

  

 Budget och prognos 
 
Definition 
Att budget är i balans 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Ej uppfyllt 
Gul: Delvis uppfyllt 
Grön: Uppfyllt 
Jämförelsevärde 
Ej definierat 
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Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

 

Två trivselhöjande aktiviteter per år planeras och genomförs med 
medarbetarna. 

  

 
 

Den 14 juni genomfördes en trivseldag. Vi åt lunch ute på skolgården och därefter följde ett träningspass lett av 
vår idrottslärare. På kvällen hade vi gemensam middag med Tallbackaskolans personal.   

 

Resultat- och utvecklingssamtal med medarbetarna   

 
 

I februari var samtliga RUS genomförda med tillsvidareanställda. Medarbetarsamtal har därefter genomförts 
med visstidsanställd personal.  

 

 

  

 

 Prevent 
 
Definition 
Vi mäter enkätfrågan "Stämningen på arbetsplatsen är bra" i Prevent 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0-33% 
Gul: 34-66% 
Grön: 67-100% 
Jämförelsevärde 
Ej definierat 

 

 

 Prevent 
 
Definition 
Vi mäter frågan "Min chef har regelbundna medarbetarsamtal med mig" i Preventenkäten 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0-33% 
Gul 34-66% 
Grön 67-100% 
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Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

 

Främjande och förebyggande arbete i elevgrupperna enligt trygghetsrådets 
årshjul. 

  

 
 

Trygghetsrådet har informerat all personal om årshjulet samt om ärendegången vid kränkningar. I slutet av 
läsåret 21/22 har trygghetsrådet utvärderat årshjulet och lagt till “normkritiskt tänkande” som arbetsområde i 
oktober månad. 

Trygghetsrådet har under året mailat ut påminnelser och material till lärare inför månadens riktade aktivitet. 
Lärarna har uttryckt att de uppskattar detta. De har även upplevt att trygghetsrådet har varit mer synliga i år än 
tidigare. 

 

Dialog med vårdnadshavare förs via SchoolSoft, mail, telefonkontakt, 
föräldraråd och utvecklingssamtal. 

  

 
 

En enkät till föräldrar har upprättat men har ännu inte skickats ut till vårdnadshavare. 

Vi har kommit igång med verksamhetsloggen i SchoolSoft i varierande utsträckning. En del har dokumenterat 
vid särskilda tillfällen och lagt ut bilder till föräldrar medan andra använt loggen mer frekvent. 

Information blir mer lättillgänglig via SchoolSoft, frånvaroanmälan och kontakt med vårdnadshavare underlättas. 
Dock är det svårt att veta om informationen gått ut till alla vårdnadshavare. Även om man väljer att meddelandet 
ska bekräftas som läst så måste inte detta fyllas i för att kunna läsa exempelvis veckobrevet. 

 

  

 

 Trygghetsenkät 
 
Definition 
Vi mäter hur många elever som instämmer helt och hållet i att de känner sig trygga i skolan 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Lägre än 60% 
Gul: 61-79% 
Grön: 80-100% 

 

Analys 65% av eleverna har svarat "instämmer helt och hållet" på påståendet att de känner sig trygga i skolan. 
Enkäten besvaras i en sexgradig skala. Om man även räknar med de som svarat med siffran fem på den sexgradiga 
skalan är det 85% av eleverna som svarat att de känner sig trygga i skolan. 

 

 Föräldraenkät 
 
Definition 
Vi mäter hur många föräldrar som anser att kontakten med skolan fungerar mycket bra 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Mindre än 60% 
Gul: 61-79% 
Grön 80-100% 

 



Delårsrapport 37(43) 

Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

 

 

  

 

 Avstämning med lärarna vid två tillfällen per år 
 
Definition 
Vi mäter hur många klasser som genomfört studiebesök 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Mindre än 60% 
Gul: 60-79% 
Grön 80-100% 
Jämförelsevärde 
Ej definierat 
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Fridhemsskolan 

Verksamhet 

Verksamheten på Fridhemsskolan avser undervisning i grundskola årskurs 7 - 9 samt grundsärskolan årskurs 
7-9. Antal elever under vårterminen 2022 var 187 stycken i grundskolan årskurs 7-9. Grundsärskolan har 
haft två inskrivna elever under vårterminen 2022. 

Händelser av betydelse 

Pandemin har fortfarande påverkat frånvaron bland personal samt elever. Detta har krävt extraarbete med 
att införskaffa vikarier för att hålla i gång verksamheten. Det har även varit svårt att arbeta med 
handlingsplanen kring problematisk skolfrånvaro, då elever uppmanats vara hemma vid minsta 
förkylningssymtom. 

Fridhemsskolan har under delar vårterminen saknat specialpedagog, vilket har inneburit en större 
arbetsbelastning för skolledare och mentorer. Fridhemsskolan har under våren tagit hjälp av en 
konsultfirma för att få hjälpa till med specialpedagogiska insatser. 

Vi har fått en ny läroplan som börjar gälla höstterminen 2022. Det har inneburit att lärarna har fortbildat sig 
inom detta område under våren. 

Svårigheter att rekrytera personal inom alla tjänster som specialpedagog, lärare, SYV och elevassistenter. 

Ekonomi 

Ansvar 211 Grundskolan 

Enligt delårsrapporten har Fridhemsskolan ett överskott i personalbudgeten. Det kan förklaras till stor del 
att specialpedagogen har varit frånvarande under vårterminen och avslutade sen sin tjänst. Här har 
skolledningen inte lyckats rekrytera någon specialpedagog. En annan förklaring är att under våren har 
Fridhemsskolan inte haft någon anställd studieyrkesvägledare, samt att en personal har gått i pension och 
inte ersatts. 

Verksamhetskostnaderna kommer att användas enligt budget. En extra utgift i form av att skolan köper in 
specialpedagog via konsult tillkommer. 

Fridhemsskolan har sökt flera bidrag från skolverket som inte fanns med i budgetarbetet och dessa har 
beviljats. Där skolverkets stöd blir viktiga medel i extra insatser i skolan. 

  

Ansvar 215 Grundsärskolan 

Personalbudgeten har ett överskott på grund av ändrade lönekostnader. 

Verksamhetskostnaderna har ett underskott på grund av en tillkommande interkommunal avgift på 866 tkr. 
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Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

211 Fridhemsskolan 

Personal 19 048 11 091 18 189 859 

Verksamhet 3 504 1 472 3 504 0 

Internhyror 3 199 2 132 3 199 0 

Summa kostnader 25 751 14 695 24 892 859 

Intäkter -2 548 -2 140 -3 061 513 

Netto 23 203 12 555 21 831 1 372 

 

Ansvar Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

215 Fridhemsskolan Grundsärskola 

Personal 2 800 1 356 2 317 483 

Verksamhet 162 493 1 028 -866 

Internhyror 88 59 88 0 

Summa kostnader 3 050 1 908 3 433 -383 

Intäkter -11 -50 -50 39 

Netto 3 039 1 858 3 383 -344 

  

Framtid 

Ny lagstiftning från 1 juli innebär att skolan ska erbjuda eleverna mer stödtid under eller i anslutning till 
skoldagen. Vi har valt  att alla elever bör delta för att få extra studietid i alla ämnen, även elever som åker 
skolskjuts. Detta påverkar lärarnas arbetstid och förläggningen av den. Skolledningen behöver se över om 
eleverna kan fortsätta sluta tidigare på tisdagar och fredagar för att rymma extra tillkomna uppdrag i 
schemat. 

Nya betygskriterier gäller från höstterminen 2022. Lärarna har fortbildat sig kring betygssättning och 
anpassat undervisningen till nya LGR 22. 

Rekrytering av specialpedagog och behöriga lärare pågår. 

  

  



Delårsrapport 40(43) 

Målrapportering 

Målrapportering 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 

effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige beslutade 

prislappsmodellen. 

 

  

 

 Nå en budget i balans 
 
Definition 
Registrerar antalet genomförda möten. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0 
Gul: 2 
Grön: 4 
Jämförelsevärde 
Finns inget 

 

Analys Två möten har hållits med förvaltningsekonom för att hålla en budget i balans. 

Nämndens mål: Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 

där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

HME-enkät   

 
 

HME- enkäten genomförs hösten 2022. 

 

Trivselhöjande aktivitet   

 
 

Två trivselhöjande aktiviteter är genomförda. 

 

 



Delårsrapport 41(43) 

  

 

 OSA- enkäten 
 
Definition 
Mäta stämningen på arbetsplatsen 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: 0-33% 
Gul: 34- 66% 
Grön: 67- 100% 
Jämförelsevärde 
OSA-enkäten från föregående år 

 

Analys Utifrån friskfaktorer så ligger personalens enkätsvar på 68% 

Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till att 

barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare. 

  

 

 Skolinspektionens enkät vartannat år och skolinspektionsliknande frågor vartannat år. 
 
Definition 
Vi mäter de elever som instämmer helt och hållet att de känner sig trygga i skolan. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: Lägre än 60% 
Gul: 61-79% 
Grön: 80- 100% 
Jämförelsevärde 
Jämförelse med skolinspektionens enkät föregående år angående fråga att elever känner sig trygga på skolan. 

 

Analys 

Bedömningsintervaller: Röd: Lägre än 60%, Gul: 61-79% och Grön: 80- 100%. Skolans mål är att alla elever ska 
känna sig trygga 80-100% 

I årskurs 7 instämmer helt och hållet 42,9% att de känner sig trygga i skolan. 

I årskurs 8 instämmer helt och hållet 71% att de känner sig trygga i skolan. 

I årskurs 9 instämmer helt och hållet 66,7% att de känner sig trygga i skolan. 
 
Sammantaget är det 60% av alla elever som känner sig trygga på skolan. 
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Föräldraenkät 

 Föräldraenkät låg svarsfrekvens 
 

 Föräldraenkät 
 
Definition 
Vi mäter via enkät om föräldrarna har fått en tydlig information om ditt barns kunskapsutveckling via 
utvecklingssamtal. Vi mäter om de instämmer helt och hållet. 
Bedömningsintervaller 
För hela året gäller intervallet: 
Röd: lägre än 60% 
Gul: 61-71% 
Grön: 80-100% 
Jämförelsevärde 
Jämförelse med föräldraenkäten med föregående år, om föräldrarna är nöjda med dialogen med skolan. 

 

Analys För få vårdnadshavare som svarade så det finns ingen tillförlitlig statistik 

Nämndens mål: I Arvidsjaurs kommun sätter vi fokus på näringsliv och företagande genom att de 

specifika läroplansmålen som rör entreprenörskap förstärks i förskola och skola.. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Mångfaldsveckan, vecka 43 för eleverna möjlighet att främja 
entreprenörskap. Under övriga året ska lärarna i sitt uppdrag stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende så att eleverna vill 
pröva omsätta ideér och handling och lösa problem, ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. Det ska ske i alla undervisning. 

  

 
 

Ej genomförd ännu. 

 

 

  

Inga tillgängliga data 

 Mångfaldsveckan 
 
Definition 
Att eleverna deltar i mångfaldsveckan 
Bedömningsintervaller 
0 
 

 

Analys Ej genomfört 
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Nämndens mål: Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för att 

främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

 

 

  

Inga tillgängliga data 

 Prao 
 
Definition 
Att eleverna genomför prao under årskurs 8 och årskurs 9. 
Bedömningsintervaller 
Att eleverna genomfört sin prao 

 

Analys Eleverna i årskurs 9 har genomfört sin prao under vårterminen 2022. 

 



Investeringsredovisning 2022 Arvidsjaurs kommun     

Redovisning 2022-08-31     

     
Investeringsprojekt 2022 Budget       

2022 (tkr) 
Invest.t.o.m. 
2022-08-31 

(tkr) 

Kvar av 
budget 

(tkr) 

Prognos 
2022 (tkr) 

  

Barn & Utbildningsenheten /Ansvar 211         

        

Projektnamn/nummer         

Renovering kök personal projekt nr 0202 100000 0 100000 100000 

          

Projektnamn/nummer         

Elevstolar, bänkar klass projekt nr 0203 200000 0 200000 200000 

         

Projektnamn/nummer         

Fläktsystem Projekt nr 0204 100000 0 100000 0 

Denna investering skall hanteras av fastighet och skall därför inte användas         

Projektnamn/nummer         

Handikappanpassning projekt nr 0205 300000 289000 11000 289000 

Färdigställd         

Barn & Utbildningsenheten/ Ansvar 212         

          

Projektnamn/nummer         

Utemiljö Ringelskolan Projekt 0211 150000 0 150000 150000 
Delbelopp inväntar fler fakturor ligger på konto 40200, får ligga där till 
investering är klar         

Projektnamn/nummer         

Personalrum möbler Projekt 0212 150000 0 150000 150000 

Inväntar offert från Lino Möbler         

Projektnamn/nummer         

Utrustning grundskolan Projekt 0213 220000 12520 207480 220000 

          

Barn & Utbildningsnämnden/Ansvar 213         

          

Projektnamn/nummer         

Utrustning, möbler förskola Projekt nr 0231 100000 0 100000 0 

Denna skall inte användas         

Projektnamn/nummer         

Utemiljö Tallbackaskolan Projekt nr 0232 150000 0 150000 150000 

          

Barn & Utbildningsnämnden / Ansvar 22XX         

Projektnamn/nummer         

Inventarier Sporthall Projekt nr 0241 200000 0 200000 200000 

Tanken att utnyttja investeringarna enligt äskat         

Projektnamn/nummer         

Utemiljö förskolor Projekt nr 0242 300000 53977 246023 300000 

         

Totalt 1 970 000 355 497 1 614 503 1 759 000 
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