
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 34 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30 – 17.00. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v) ordförande §§ 29-40 

Patrik Åman (s), ordförande §§ 41-52 
Tycko Johansson (s), §§ 29, 33-52 
Ingrid Thagesdotter (v) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Ann Björklund (m) 
Margot Edström (s), tjg ers 
Anna Quist (s), tjg ers 
Kristina Lundberg (c), tjg ers 
 

 
 
 
Övriga närvarande Lotta Johansson, elevhälsochef, § 29 

Marja Lundmark , rektor § 29 
Christopher Granberg, rektor, § 29 
Peter Andersson, rektor, §§ 30-43 
Annette Rylén, skolchef 
Ulrika Hallnor, ekonom/controller 
Inga Sandström 
 

 
 
 
Utses att justera Ann-Karin Sörmo 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2011-05-25 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 29-52 
 
   __________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman §§ 29-40 Patrik Åman §§ 41-52 
 
   
 Justerande Ann-Karin Sörmo 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2011-05-18 
 
Datum då anslaget 2011-05-26 Datum då anslaget 2011-06-17 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 35 
 
 

Ärendeförteckning  
Bou § 29 Dnr 00205/2011 042
Verksamhetsmål år 2011-2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 30 Dnr 00021/2011 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2011 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 31 Dnr 00181/2011 042 
Utökad ram 2012 med anledning av ny skollag m.m. 
 
Bou § 32 Dnr 00158/2011 051
Taxa - Ersättningskort skolbuss 
 
Bou § 33 Dnr 00159/2011 612
Riktlinjer för särredovisning av trafikskolan 
 
Bou § 34 Dnr 00160/2011 612
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan 
 
Bou § 35 Dnr 00161/2011 612 
Stipendium - B-körkort vid trafikskolan 
 
Bou § 36 Dnr 00162/2011 714 
Tider för förskoleklassundervisning 
 
Bou § 37 Dnr 00184/2011 003 
Riktlinjer för ledighet vid Arvidsjaurs kommuns skolor 
- Ledighet vid feriearbete för grundskoleelever 
 
Bou § 38 Dnr 00164/2011 611 
Ansökan om ledighet för elev i årskurs 9 under en längre period 
 
Bou § 39 Dnr 00163/2011 611 
Ansökan om ledighet för elev i årskurs 5 under en lägre period 
 
Bou § 40 Dnr 00157/2011 600 
Skolplikt - Rätten till utbildning 
 
Bou § 41 Dnr 00066/2011 041
Internbudget år 2011 – Gymnasieskolan 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 36 
 
 

Ärendeförteckning forts.  
 
Bou § 42 Dnr 00105/2011 612
Restaurangutbildning med riksintag vid Sandbackaskolan 
(Medborgarförslag) 
 
Bou § 43 Dnr 00194/2011 042
Delårsbokslut 2011-04-30 – Gymnasieskolan 
 
Bou § 44 Dnr 000193/2011 042
Delårsbokslut 2011-04-30 – För- och grundskolan 
 
Bou § 45 Dnr 00206/2011 282
Anpassning av lokaler till för- och grundskolans behov i 
Klockarbackeskolan, Moskosel 
 
Bou § 46 Dnr 00178/2011 008
Yttrande - Medfinansiering av projekt avseende sång- och danslekar på syd-, 
lule- och nordsamiska 
 
Bou § 47 Dnr 00192/2011 714
Riktad tillsyn i Arvidsjaurs kommun angående särskild rätt till plats i 
förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter – Skolinspektionen, Dnr 
40-2010:5753 
 
Bou § 48 Dnr 00191/2011 106
Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län 
 
Bou § 49 Dnr 00378/2006 109
Kost / köksorganisationen 
 
Bou § 50 Dnr 00082/2011 600 
Skolchefens rapport år 2011 
 
Bou § 51 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 52 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 37 
 
 

 
 
Verksamhetsmål år 2011-
2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 

Bou § 29 Dnr 00205/2011 042 
 
Vid dagens sammanträde har nämndens verksamhetsmål diskuterats 
tillsammans med elevhälsochef Lotta Johansson, rektor Marja Lundmark, 
Christopher Granberg och ekonom/controller Ulrika Hallnor. 
 
Förslag till verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
har upprättats: 
 
• Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av 

glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till god 
hälsa. 

• Alla barn och elever ska ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så 
att de kan utvecklas till trygga och ansvarskännande medborgare. 

• Alla barn och unga skall ges möjlighet att vara med och påverka sin 
livsmiljö. 

 (Originalet: Vi skall verka för att utveckla barn och ungas möjligheter 
att vara med och påverka sin livsmiljö.) 

• Alla inom skola och förskola,……., ska samverka med vårdnadshavare, 
interna och externa verksamheter.   

 (Originalet: Skola och barnomsorg ska,…., samverka med 
omkringliggande verksamheter i hela Arvidsjaurs kommun.) 

 
Framgångsfaktorer 
• En god läsutveckling. 
• Norrbus, Familjecentral 
• Insatserna i förskola och skola ska sättas in i ett så tidigt stadium som 

möjligt, vara hälsofrämjande och långsiktiga i en fungerande 
arbetsmiljö 

• Barn och ungdomsråd, elevråd och klassråd 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utifrån upprättat förslag uppdra till skolchef Annette Rylén att justera 

verksamhetsmålen. 
att målen tas upp till behandling vid nämndens sammanträde i september 

2011. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 38 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2011 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

Bou § 30 Dnr 00021/2011 042
 
Budgetuppföljning t.o.m. mars månad 2011 har upprättats.  
 
Periodresultatet visar ett negativt utfall mot budet. Närmare analys kommer 
att redovisas i delårsbokslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 39 
 
 

 
 
Utökad ram 2012 med 
anledning av ny skollag 
m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Bou § 31 Dnr 00181/2011 042 
 
Den 1:a juli tas en ny skollag, ett nytt betygssystem och en ny gymnasieskola 
i bruk. Genomförandet ska kommunen stå för. Skolverket har fått pengar av 
regeringen till genomförandet, men pengarna ska gå till information om lagen 
och inte till kommunerna som ska genomföra den. 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter kommer ekonomiskt att 
påverkas av den nya lagstiftningen. Bland annat införs lärarlegitimation och 
högre krav av behörighet, inom alla verksamheter, för att bedriva 
undervisning. Krav finns också på att skolorna i undervisningen ska 
tillhandahålla tidsenliga verktyg. 
 
Exakt hur mycket genomförandet kommer att kosta i tid och pengar är i 
dagsläget svårt att uppskatta men bedömningen är att barn- och 
utbildningsnämndens ram för 2012 bör ökas med 1,2 mkr jämfört med 2011 
års ram. 
 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om utökad ram 2012 för barn- och 

utbildningsnämnden med 1,2 mkr jämfört med 2011 års ram, se bilaga 
till protokollet. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 31 1 (2) 
 
 
 

 
 
 
Budgetförutsättningar Barn- och ungdom 2012 (förskola & 
grundskola) 
 
Ny lagstiftning 
Riksdagen har fattat beslut om en ny skollag den 22 juni 2010. Lagen ska tillämpas på 
utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. I samband med 
detta ändras även läroplaner för den obligatoriska skolan (Lgr11) samt en 
gymnasiereform (Gy2011) genomförs. Den nya lagstiftningen innebär bland annat: 
 

• införande av lärarlegitimation för förskollärare och lärare samt starkare 
behörighetskrav för att få bedriva undervisning och sätta betyg. 

• nya läroplaner och kursplaner från förskola upp till gymnasium. 
• betyg införs från åk 6. 
• stor vikt läggs vid att eleverna ska förvärva digital kompetens, med andra ord, 

eleverna ska lära sig hantera modern teknik, exempelvis datorer. 
• beslut fattade av rektor blir juridiskt överklagningsbara. 
 
För respektive skola innebär den nya lagstiftningen inköp av nya läromedel, 
anpassning av undervisning, utveckla rutiner gällande överklagningsbara beslut samt 
säkerställa att respektive skola har personal behörig att undervisa och sätta betyg i 
samtliga ämnen. 
 
Inom förskolan infördes juli 2010 allmän förskola från 3 år, vilket har visat sig 
påverka både genom minskade barnomsorgsavgifter samt ökade vistelsetider för 
barnen.  
 
Utveckling elevunderlag i kommunen 
Mellan läsåret 04/05 till 08/09 minskade elevantalet med 142 elever, från 771 elever 
till 629. Kommande femårsperiod mellan låsåren 09/10 till 13/14 visar prognosen på 
att elevantalet inom grundskolan i kommunen har stabiliserats på en nivå kring 640 
elever per läsår. 

Antal elever i grundskolan - (ut fall tom Lå 10/11, prognos f rom Lå 11/12)
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Diagram 1: Antal elever i grundskolan – utfall tom läsår 10/11, prognos from lå 
11/12. 



 2 (2) 
 

Antal barn i förskola/fritidshem  - per 1 april respekt ive år
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Diagram 2: Antal barn inskrivna i förskola/fritidshem per den 1 april respektive år. 
 
Antalet barn inom barnomsorgsverksamheterna förskola och fritidshem ökar i 
kommunen. Jämför vi antalet barn i april 2005 med antalet barn i år är det totalt sett 
en ökning med 28 barn. 
 
Kostnads- och intäktsförändringar som ska inrymmas i befintlig ram för 2011: 
• Höjning av internhyran med 12 kr/kvm vilket innebär en höjning för grundskola 

och förskola; 231 tkr. 
• Överföring av kostnad för AV-media (Kommunförbundet) från 

Kommunstyrelsen; 179 tkr. 
• Återinförande av Barn- och utbildningsnämnd; 349 tkr.  
• Förändrade interna ersättningsnivåer från Tillväxtenheten gällande anpassad 

skolverksamhet för nyanlända elever. Totalt intäktsbortfall på ca 1 850 tkr. Behov 
av verksamhet i samma omfattning. 

• Införande av allmän förskola från 3 år from 1 juli 2010 minskar intäkterna för 
barnomsorgsavgifter med ca 260 tkr på årsbasis. 

• Striktare riktlinjer kring gränsdragning mellan investering och underhåll. 
 
Nu kända kostnadsförändringar för 2012 
• Ytterligare höjning av internhyran med 19 kr/kvm vilket innebär en höjning för 

grundskola och förskola; 366 tkr. 
 
Sammanfattning 
Prognosen för 2011 vid delårsbokslutet den 30 april visar på ett underskott för Barn- 
och utbildningsförvaltningen på ca 1,3 Mkr. 
Förvaltningen kommer att genomföra en översyn för att hitta ytterligare möjligheter 
att kostnadseffektivisera verksamheten utan att riskera att inte leva upp till de krav 
som lagstiftaren ställer i skollagen. 
Mot bakgrund av de kostnads – och intäktsförändringar som ska rymmas inom 
befintlig ram för 2011 i kombination med ny lagstiftning och oförändrat elev- och 
barnunderlag i förskola och grundskola är bedömningen att kostnadseffektivisering 
inom förvaltningen ej kommer att räcka till. Bedömningen är att Barn- och 
utbildningsnämndens ram för 2012 bör ökas med 1,2 Mkr jämfört med 2011 års ram. 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 40 
 
 

 
 
Taxa - Ersättningskort 
skolbuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Margareta Renberg 
Samtliga rektorer 
Elevråd vid resp skola 
Ulrika Hallnor 
 
 

Bou § 32 Dnr 00158/2011 051 
 
Alla elever som åker skolbuss får ett busskort kostnadsfritt vid skolstart varje 
hösttermin. Om eleverna tappar bort kortet måste skolan mot avgift beställa 
ersättningskort hos Länstrafiken. 
 
Ersättningskorten kostar 150 kronor för gymnasieelever och 50 kronor för 
elever i grundskolan. 
 
Gymnasieelever får idag bekosta ersättningskorten själva, dock utan att 
formellt beslut har tagits i ärendet. 
Grundskoleelever betalar inte ersättningskorten, utan kostnaden har belastat 
verksamheten. 
 
Skolchef Annette Rylén föreslår att taxa införs, innebärande att eleverna i 
årskurs 7, 8 och 9 (högstadiet) samt gymnasiet betalar ersättningskort med 
faktiskt kostnad. 
 
Utskottet har 2011-04-27 upprättat förslag till beslut 
 
Yrkanden 
 
Kristina Lundberg (c) 
Ja till taxa för gymnasieelever. 
Ja till taxa för högstadieelever i årskurs 8 och 9 
Nej till taxa för högstadieelever i årskurs 7 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, varefter hon förklarar att barn- 
och utbildningsnämnden beslutat bifalla utskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att taxan för ersättningskort ska utgöra faktisk kostnad 
att taxan gäller för elever vid högstadiet i årskurs 7, 8, 9 och gymnasiet. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Kristina Lundberg (c) 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 41 
 
 

 
 
Riktlinjer för 
särredovisning av 
trafikskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Ann-Sofi Lövbom 
 

Bou § 33 Dnr 00159/2011 612 
 
En fungerande trafikskola är viktigt för kommunen. Trafikskolan förvärvades 
initialt av kommunen för att den privata ägaren planerade att lägga ner / 
alternativt sälja verksamheten. Trafikskolan placerades vid Sandbackaskolan. 
 
Den 1 januari 2010 trädde ändringar i konkurrenslagen (2008:579) i kraft. 
Därefter har diskussioner förts om trafikskolan kan drivas i kommunal regi 
eller ej. Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-06 § 270 att erbjuda Arvidsjaur 
Test & Training AB att överta trafikskolans verksamhet fr o m 2010-07-01. 
Det har senare visat sig att trafikskolan går att driva i kommunal regi enligt 
konkurrenslagen (2008:579). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-27 § 8 att trafikskolan 
fortsättningsvis ska drivas vid Sandbackaskolans, men blir ett affärsdrivande 
område från och med 2011-07-01. Med anledning av detta har förslag till 
riktlinjer för särredovisning av trafikskolans verksamhet upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för särredovisning av trafiksskolan, i enlighet med 

bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 33. 1(5) 
 
 
 
 
 
Riktlinjer för särredovisning av Trafikskolan 
 
 
 
1. Inledning 
 
Barn- och Utbildningsnämnden har gett i uppdrag att redovisningsmässigt definiera och 
organisera verksamheten vid trafikskolan så att det på ett klarare sätt framgår hur det 
totala resultatet för verksamheten är och hur detta påverkar kommunens ekonomi 
 
 
2. Organisation 
 
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig nämnd för trafikskolan. Budget och 
årsredovisning fastställs av nämnden. Sandbacka är ansvarig enhet inom förvaltning och 
ansvarar för den löpande verksamheten. Beslut om taxor/avgifter fattas enligt gällande 
delegation. 
 
 
3. Avgränsning av trafikskolan i organisationen 
 
Trafikskolan avgränsas i redovisningen genom att det bokföringsmässigt utgör en egen 
resultatenhet definierat genom en unik ansvarskod. Bokföringen sammanfattas i en 
resultat- och en balansräkning.  
 
Verksamheten omfattar: 

Utbildning i körkortsklasserna B, BE, C och CE, handledareutbildning 
(introduktionsutbildning), Eco Driving utbildning, HED, riskutbildning del 1, 
riskutbildning del 2 (halkbana), förarbevis på snöskoter samt möjlighet att skriva 
teoriprov och genomföra körprov i Arvidsjaur. 

Trafikskolan avser även att erbjuda intensivkurser med paketlösningar vad gäller 
exempelvis boende och resa till Arvidsjaur. 
 
Trafikskolan har även en del uppdrag inom gymnasieskolan avseende 
Transportprogrammet.  
 
 
4. Avgränsning mellan drift och investering 
 
Investeringsbeslut ska vara motiverade utifrån verksamhetens behov. En särskild 
investeringsbudget ska upprättas för avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
Avgränsning mellan investering och underhåll görs enligt följande (Kf § 17/2011) 
För att en utgift ska klassas som investering ska den minst uppgå till 20 000 kronor samt 
ha en livslängd på mer än tre år. 
 
Trafikskolans fordon redovisas på resultaträkningen oberoende om de ägs eller leasas. 
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4.1 Avskrivning 
 
Linjär avskrivning tillämpas med lika stora årliga avskrivningsbelopp per objekt. 
Avskrivning görs på bokförd nettoinvestering. Avskrivningsperioden påbörjas månaden 
efter det att anläggningen/inventarien tagits i bruk.  
 
Komponentavskrivning kan tillämpas om komponenten är en väsentlig del av 
investeringen. 
Nedskrivning kan ske av enskilt objekt efter det att tillgångens värde omprövats. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar; 
 
Investering Avskrivningstid 
 
Bilar Drift 
Övriga inventarier 5-10 % 
 
 
5. Årsredovisning 
 
Årsredovisning ska upprättas som innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. Årsredovisningen ska presenteras för kommunstyrelsen samtidigt som 
kommunens totala årsredovisning, men behöver inte ingå i detta dokument.  
 
5.1 Verksamhetsberättelsen 
 
Verksamhetsberättelsen ska redovisa årets verksamhet samt för verksamheten relevanta 
nyckeltal. 
 
5.2 Resultaträkningen 
 
Resultaträkningen ska minst innehålla följande poster: 

 
 År 2  År 1 

 

Verksamhetens intäkter 
Sidoordnade intäkter 
 

Verksamhetens kostnader 
Sidoordnade kostnader 
Avskrivningar 
 

Resultat av verksamheten 
 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
 

Avsättningar 
 

 
ÅRETS RESULTAT 
 
Resultaträkningen ska förses med noter till den grad som behövs för att klargöra innehållet 
i resultaträkningen. Koncerninterna poster ska specificeras. 
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5.3 Balansräkning 
 
Balansräkningen skall minst innehålla följande poster; 
 
Tillgångar x1-21-31 x0-12-31 
 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 
 
Förråd 
Övriga omsättningstillgångar 
Summa Tillgångar 
 
Skulder och eget kapital 
 
Långfristig skuld 
Kortfristig skuld 
Summa skulder och eget kapital 
 
Balansräkningen förses med noter i den utsträckning som krävs för god redovisningssed. 
 
 
6. Definitioner av redovisningens komponenter 
 
Kostnader och intäkter ska så långt det är möjligt fördelas mellan de enheter som redovisas 
under punkt 2 ovan. 
Schabloner får användas för fördelning av gemensamma poster. 
 
6.1 Intäkter 
 
Verksamhetens intäkter 
 
Intäkter från verksamheten ska så långt det är möjligt hänföras till respektive 
verksamhetsgren. 
 
Sidoordnade intäkter 
 
Intäkter som inte grundas i taxa/avgift eller kommer från ordinarie verksamhet ska så långt 
möjligt särredovisas och matchas mot motsvarande kostnad.  
 
Reducering av avgifter 
 
Reducering av avgifter ska specificeras och om möjligt hänföras till rätt kostnadsbärare. 
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6.2 Kostnader 
 
Endast för verksamheten nödvändiga kostnader bör belasta trafikskolan. Så mycket som 
möjligt av -kostnaderna ska bokföras direkt på respektive verksamhet. 
För kostnader som inte direkt kan hänföras till verksamheten används fördelningsnycklar. 
 
Kostnad Nyckeltal Motiv 

It-stöd Kostnad per dator Schablon per enhet 

Ekonomifunktionen Andel av bokföringsposter Orsakslogik 

Löneeheten/personalenheten Andel av löneposter Orsakslogik 

Upphandling/inköp Årspris per enhet Schablon per enhet 

Telefonväxel Antal abonnemang Orsakslogik 

Posthantering Antal försändelser Orsakslogik 

Vaktmästeri/kopiering Årspris per enhet i kommunen Schablon per enhet 

Nämndskansli övrigt, diarium Årspris per enhet i kommunen Schablon per enhet 

Nämnd, revisionen Årspris per enhet i kommunen Schablon per enhet 

Lokaler Nyttjad lokalyta Internhyra/m2 nyttjandegrad 

Gemensam personal Bou Andel av arbetad tid % Schablon nyttjandegrad 

Övergripande administration 
BoU 

Andel av total budget % Schablon nyttjandegrad  

 
Trafikskolan räknas som en halv enhet. Omräkning av fördelat belopp görs årligen utifrån 
fastställd budget för de ingående enheterna. 
 
Interna lokaler 
 
För internt nyttjande av lokaler tillämpas samma prissättning och principer som kommun-
fullmäktige fastställt för interna lokaler.  
 
Avskrivningar 
 
Principer för avskrivningar redovisas under avsnittet investeringsverksamhet. Avskrivningar 
bokförs månadsvis. 
 
Finansiella kostnader och intäkter 
 
Verksamheten belastas med ränta på det belopp som motsvarar avläggningstillgångarnas 
värde vid ingången av budgetåret. Ränta beräknas utifrån referensräntan med en uppräkning 
med 2 % -enheter. Ränta beräknas på samma sätt på kapital bundet i förråd. 
Intäktsränta beräknas utifrån likviditetsflödet med referensräntan i den mån det är möjligt att 
urskilja penningflödet. 
 
Årets resultat 
 
Årets resultat överförs till nästa år.  
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6.3 Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
 
Anläggningstillgångar ska särskiljas i balansräkningen utifrån den avgränsning som gjorts  
Tillgångarna ska registreras i ett anläggningsregister. 
 
Finansiella tillgångar 
 
Samtliga finansiella tillgångar anses tillhöra den skattefinansierade verksamheten i 
kommunen 
 
Förråd 
 
Finns förråd ska dessa inventeras minst en gång per år.  
 
Övriga omsättningstillgångar 
 
I övriga omsättningstillgångar ingår kundfordringar hänförliga till verksamheten. Utestående 
fordringar kan identifieras och kan därför redovisas på verksamheten. 
Övriga balanskonton fördelas endast om det går att fastställa en rättvisande fördelningsgrund. 
Gemensamma löneposter fördelas inte till trafikskolan då fördelningsgrund saknas. 
 
Kassa 
 
Trafikskolans kontantkassa ska särredovisas och hanteras enligt de regler som ansvarig nämnd 
fastställer.  
 
6.4 Skulder och eget kapital 
 
Eget kapital  
 
Eget kapital redovisas i verksamheten med utgångspunkt från år 2010.  
 
Avsättningar 
 
Ansättningar till pensioner mm fördelas inte. Fördelningsgrund saknas. 
 
Långfristig skuld 
 
Som långfristig skuld redovisas en internkredit motsvarande anläggningstillgångarnas 
bokförda värde vid ingången av året. Skuldförändring beräknas ske vid varje årsskifte 
motsvarande förändringen av anläggningstillgångarna. 
 
Kortfristiga skulder 
 
Verksamhetens utestående leverantörsskuld redovisas exklusive moms. 
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid kan identifieras på individnivå och redovisas 
därför på verksamheten. 
Årets intjänade pension beräknas i % av utbetald lön och redovisas som en skuld i 
verksamheten tillsammans med tillhörande löneskatt. 
Övriga balansposter härrörlig till personal fördelas inte. 
 
__________ 
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Avgifter för 
körkortsundervisning vid 
Trafikskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Lövbom 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Elevråd Sandbacka 
 
 
 

Bou § 34 Dnr 00160/2011 612
 
Arvidsjaurs kommun övertog 2001 trafikskoleverksamheten i Arvidsjaur. 
Trafikundervisning drivs sedan dess vid Sandbackaskolan. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-10-20 § 65 ges nämnden 
beslutanderätt över höjning och anpassning av avgifter för 
körkortsundervisningen. 
 
Kommunstyrelsen har 2010-02-08 § 23 beslutat om avgifter för 
körkortsundervisning vid Trafikskolan från och med vårdterminen 2010. 
 
Rektor Peter Andersson har lämnat förslag till revidering avgifter för 
körkortsundervisning vid Trafikskolan från och med läsåret 2011/2012. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa avgifter för körkortsundervisning inom Trafikskolan, enligt 

bilaga till protokollet. 
att kommunstyrelsens beslut 2010-02-08 § 23 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 34. 1 (2) 
 
 
Avgifter Trafikskolan , gäller fr o m 2011-08-01 
 
Teoripaket B: Består av grundläggande körkortsteori. Inkl.moms 
B-bok, körhäften, teorihäfte, datafrågor på trafikskolan/via nätet. 
5 st. lärarledda teorilektioner a 40 min. 1900:- 
 
B-körkort 
Teorilektion a 40 min. 400:- 
Körlektion a 40 min. 480:- 
Omkörningslektion 380:- 
Risk 1(inskriven på trafikskola) 550:- 
Risk 1 700:- 
Risk 2(halkbana) 1900:- 
Lån av bil vid prov 400:- 
 
 
Teoripaket BE: Består av grundteori, samt lärarledda lektioner på de delar 
som om utgör den nya behörigheten. 
B-bok, BE-bok samt teorihäfte, datafrågor på trafikskolan/via nätet för 
behörighet B och BE. 
5 st. lärarledda lektioner a 40 min. 2100:- 
 
BE-körkort 
Teorilektion a 40 min. 400:- 
Körlektion a 40 min. 650:- 
Lån av bil och släp vid prov 950:- 
 
Teoripaket C: Består av grundteori, samt lärarledda lektioner på de delar som 
utgör den nya behörigheten. 
B-bok, tungbok, datafrågor på trafikskolan/via nätet för behörighet B och C. 
5 st. lärarledda teorilektioner a 40 min. 2100:- 
 
C-körkort 
Teorilektion a 40 min. 400:- 
Körlektion a 40 min. 900:- 
Lån av lastbil vid prov 1650:- 
 
Teoripaket CE: Består av grundteori, samt lärarledda lektioner på de delar som 
utgör den nya behörigheten. B-bok, tungboken, datafrågor på trafikskolan/via 
nätet för behörighet B och CE. 
5 st. lärarledda teorilektioner a 40 min. 2100:- 
 
CE-körkort 
Teorilektion a 40 min 400:- 
Körlektion a 40 min 1150:- 
Lån av lastbil och släp vid prov 1900:- 
 
Traktor-körkort 
B-bok, traktorbok, instuderingsfrågor på skola/via nätet. 1600:- 
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 Inkl moms 
Introduktionsutbildning (Handledarutbildning) 500:- 
  
  
ED-utbildning  
Körning 1,5 tim, teori samt intyg efter genomgången utbildning. 1700:- 
  
Övriga priser 
Bokpaket B 500:- 
B-bok 300:- 
Instuderingsfrågor via nätet B+ aktuell behörighet 900:- 
Instuderingsfrågor på skolan B+ aktuell behörighet 300:- 
BE-bok 300:- 
Tungbok 450:- 
Traktorbok 350:- 
Dyslexitest a 40 min. 500:- 
Skriver in sig på ny behörighet i anslutning till tidigare behörighet 600:- 
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Stipendium 
- B-körkort vid 
trafikskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Lövbom 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Elevråd Sandbacka 
 
 
 

Bou § 35 Dnr 00161/2011 612 
 
Trafikkunskap försvinner som möjlig kurs i elevernas studieplan från och 
med höstterminen 2011/2012. Målsättning är att fortsättningsvis kunna ge 
respektive elev möjlighet till viss teoretisk utbildning under dagtid samt en 
reducerad kostnad för körkortstagande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-03-02 § 8 att från och med 
höstterminen 2011 via ett stipendium subventionera delar av 
körkortsutbildning för B-körkort. 
 
Förslag till stipendium har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inrätta stipendium för B-körkort enligt följande; 
 

 Risk 1 (Teoretisk utbildning om ca.3,5 tim) 
 Risk 2 (Halkbaneutbildning) 

 

 Teoriutbildning omfattande 5 lektioner á 60 min innefattande 
 - Komplett bokpaket 
 - Instuderingsfrågor via nätet och på skolan 
 

 Lån av bil vid uppkörning 
 

 Eleverna ska vara folkbokförda i Arvidsjaurs kommun och inskrivna 
   vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur 

 
att värdet av stipendiet ska, i varje enskild del, följa de avgifter som 

fastställs för körkortsundervisning 
att genom delegation uppdra till rektor för gymnasieskolan att besluta om 

utdelning av stipendiet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Tider för förskoleklass-
undervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Samtliga rektorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Annika Ståhl 
Linnea Lilja 
Kommunal 
Lärarförbundet 
LR 
 

Bou § 36 Dnr 00162/2011 714 
 
Rätten till barnomsorg regleras i förskolelagen. Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 
525 timmar om året (förskolelagen kap 9 § 7). 
 
Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola om deras föräldrar 
arbetar, studerar eller om barnet har "eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt"  
 
Även barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med 
annat barn i familjen har rätt till minst 15 timmars barnomsorg i veckan.  
 
I Arvidsjaurs kommuns förskoleklasser är idag öppettiderna klockan 
08.20 -13.00. 
 
Skolchef Annette Rylén föreslår en ändring av nuvarande öppettider till 
klockan 08.20 - 12.00 under skolterminen med början höstterminen 2011. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa tider i förskoleklassundervisning till 08.20 - 12.00 under 

skoltermin. 
att tiderna ska gälla från och med höstterminen 2011. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för ledighet vid 
Arvidsjaurs kommuns 
skolor 
- Ledighet vid feriearbete 
för grundskoleelever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Samtliga rektorer 
Annette Rylén 
Elevråd Fridhemsskolan 
 
 
 
 

Bou § 37 Dnr 00184/2011 003 
 
Inför sommarlovet har ett antal elever i grundskolan sökt ledighet för 
feriearbete med tre veckor före skolans slut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att medge ledighet för feriearbete till grundskoleelever vecka 22-23 

vårterminen 2011, med undantag för 10 juni (examensdag). 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om ledighet för 
elev i årskurs 9 under en 
längre period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 
Annika Wallin 
Leif Carlsson 
 

Bou § 38 Dnr 00164/2011 611 
 
Enligt gällande regler har skolchef rätt att besluta om ledighet för elever där 
ledigheten sträcker sig längre än 10 dagar under ett läsår. 
 
En ansökan om längre ledighet för en elev i årskurs 9 har inlämnats till 
skolchefen som muntligt avslagit ansökan. Begärd ledighet omfattar tiden ca 
2 månader under tiden mellan december månad 2011 och mars månad 2012. 
 
Eleven ska undervisas i Svenska Skolan på den ort där den vistas under 
ledigheten, men är fortfarande mantalsskriven i kommunen. 
 
Ny skollag träder ikraft 1 juli 2011. I den nya lagen krävs synnerliga skäl för 
beviljande av längre ledighet. Synnerliga skäl kan vara t ex dödlig 
sjukdom/dödsfall inom familjen. 
 
På grund av ärendets komplexitet och att ledigheten inträffar efter det att ny 
skollag trätt i kraft, har skolchef Annette Rylén överlämnat ärendet till 
nämnden för bedömning och beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inte tillmötesgå och acceptera 2 månaders skolgång på svenska skolan i 

Thailand på grund av att familjen åker på en 2 månaders semesterresa till 
Thailand. Skolgången i annan skola skulle kräva en stor arbetsinsats 
både före och efter dessa två månader för Fridhemsskolans personal. 

att utifrån anpassning till den nya skollagen som träder ikraft 1 juli 2011, 
endast bevilja 10 dagars ledighet under läsåret, 

att hänvisa sökanden att anpassa ledighet för sitt barn i anslutning till 
ordinarie ledighet under jullov och sommarlov. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 47 
 
 

 
 
Ansökan om ledighet för 
elev i årskurs 5 under en 
lägre period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 
Annika Wallin 
Christopher Granberg 
 

Bou § 39 Dnr 00163/2011 611 
 
Enligt gällande regler har skolchef rätt att besluta om ledighet för elever där 
ledigheten sträcker sig längre än 10 dagar under ett läsår. 
 
En ansökan om längre ledighet för en elev i årskurs 5 har inlämnats till 
skolchefen som muntligt avslagit ansökan. Begärd ledighet omfattar tiden ca 
2 månader under tiden mellan december månad 2011 och mars månad 2012. 
 
Eleven ska undervisas i Svenska Skolan på den ort där den vistas under 
ledigheten, men är fortfarande mantalsskriven i kommunen. 
 
Ny skollag träder ikraft 1 juli 2011. I den nya lagen krävs synnerliga skäl för 
beviljande av längre ledighet. Synnerliga skäl kan vara t ex dödlig 
sjukdom/dödsfall inom familjen. 
 
På grund av ärendets komplexitet och att ledigheten inträffar efter det att ny 
skollag trätt i kraft, har skolchef Annette Rylén överlämnat ärendet till 
nämnden för bedömning och beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inte tillmötesgå och acceptera 2 månaders skolgång på svenska skolan i 

Thailand på grund av att familjen åker på en 2 månaders semesterresa till 
Thailand. Skolgången i annan skola skulle kräva en stor arbetsinsats 
både före och efter dessa två månader för Ringelskolans personal. 

att utifrån anpassning till den nya skollagen som träder ikraft 1 juli 2011, 
endast bevilja 10 dagars ledighet under läsåret, 

att hänvisa sökanden att anpassa ledighet för sitt barn i anslutning till 
ordinarie ledighet under jullov och sommarlov. 

 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Skolplikt - Rätten till 
utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Samtliga rektorer 
 

Bou § 40 Dnr 00157/2011 600 
 
Skrift har upprättats om rutiner/handläggning om rätten till utbildning – 
skolplikt, utifrån den nya lagstiftningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att sprida informationen till berörd personal och föräldrar inom barn- och 

ungdomsnämndens verksamhetsområde. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 40. 1 (4) 
 
 

 

  

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 
Barn och ungdom 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

R ä t t e n  t i l l  u t b i l d n i n g  
 

S k o l p l i k t e n  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Barn och utbildning informerar om regler för elevers rätt 
till utbildning - skolplikten i Arvidsjaurs kommun. 
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Vad innebär rätten till utbildning-skolplikten? 
Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från 7 års 
ålder. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning som kan 
fullgöras i skolor med offentlig eller enskild huvudman. Den 
grundläggande utbildning som alla skolpliktiga elever har rätt till 
ska vara kostnadsfri. 
 
 

Skolplikten börjar 
Barn har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller 7 år.  
Om det finns särskilda skäl kan barnet få s.k. uppskjuten skolplikt, 
dvs. barnet börjar i skolan höstterminen det år barnet fyller 8 år.   
Om barnet, på förälders begäran, börjar i skolan kalenderåret 
barnet fyller 6 år innebär det ingen förändring av skolplikten  
 
 

Skolplikten slutar 
Huvudregeln, för elever i grundskola/grundsärskola, är att 
skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året 
efter det att eleven börjat fullgöra sin skolplikt. För elever i 
specialskolan upphör skolplikten vid utgången av det tionde året.  
Skolplikten kan dock i vissa fall upphöra tidigare eller senare, dock 
senast när eleven fyller 18 år. 
 
 

Rätt att slutföra utbildning trots att skolplikten 
upphört 
Rätten gäller för elever som har uppnått de lägsta kunskapskraven 
i förtid och elever som inte slutfört årskurs nio i slutet av det 
nionde året. 
Elever som inte har uppnått de lägsta kunskapskraven i slutet av 
årskurs nio kan välja att slutföra utbildningen under ytterligare två 
år eller att påbörja en introduktionsutbildning inom 
gymnasieskolan. 
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Vårdnadshavarens skyldigheter 
Vårdnadshavaren har ansvaret för att barnet kommer till skolan. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin 
utbildning. 
 
 

Kommunens skyldighet 
Kommunens skolor är skyldiga att kontrollera att eleverna finns i 
skolan.  
Vid oanmäld frånvaro ska skolan informera elevens 
vårdnadshavare, i normalfallet ska den informationen ske samma 
dag. 
 
 

Otillåten, upprepad frånvaro 
Rektor lämnar anmälan till Barn- och utbildningsnämnden om en 
elev har mycket otillåten frånvaro. Redovisning av skolans åtgärder 
för att hjälpa elev och vårdnadshavare, bifogas anmälan. 
Skolan arbetar genom t.ex. samtal med föräldrar, stödåtgärder 
eller anmälan till socialtjänsten. 
 
 

Vitesföreläggande – Hot om penningböter 
Barn- och utbildningsnämnden kan förelägga föräldern att ta sitt 
ansvar. 
Om vårdnadshavaren brister i skyldigheten om skolplikten, trots att 
skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, kan 
Barn- och utbildningsnämnden besluta om vitesföreläggande.  
Vårdnadshavaren får information om de krav som ställs så att 
denne har möjlighet att uppfylla dem.  
Om vårdnadshavaren därefter ser till att barnet kommer till skolan 
så slopas vitespåföljden. 
Om vårdnadshavaren trots vitesföreläggandet inte ser till att barnet 
kommer till skolan så fullföljs vitesföreläggandet. 
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten. 
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Var hittar jag mer information? 
Det här materialet bygger på bestämmelserna i Skollagen 
(2010:800) 
Bestämmelserna i den nya skollagen ska tillämpas på utbildning 
från och med den 1 juli 2011. 
 
Vilka som omfattas av skolplikten: 7 kap. 2 §. 
Rätt till kostnadsfri utbildning: 7 kap. 3 §. 
Skolpliktens fullgörande på annat sätt: 24 kap. 23-25 §§. 
Skolpliktens inträde: 7 kap. 10 §. 
Tidigare skolstart: 7 kap. 11 §. 
Skolpliktens upphörande: 7 kap. 12-14 §§. 
Rätt att slutföra skolgången: 7 kap. 15 §. 
 
 

Vart vänder jag mig med frågor? 
I första hand kontaktas skolans rektor. 
 

Telefonnummer och besöksadresser till rektorsexpeditionerna till 
skolorna i Arvidsjaurs kommun kan du hitta på Arvidsjaurs 
kommuns webbplats  www.arvidsjaur.se , gå in under Bo/Leva 
menyn Barn och utbildning och sedan hittar du Grundskola och 
Gymnaieskola. 
 
__________ 
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Internbudget år 2011 – 
Gymnasieskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Ekonomi 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Kommunstyrelsen 
 

Bou § 41 Dnr 00066/2011 041
 
Kommunfullmäktige har 2010-06-28 § 104 fastställt driftbudgetramar för 
2011. Ramarna har reviderats efter organisationsförändringar och utfallet av 
2010 års lönerörelse. Ramen för år 2011 är 31 209 mkr. 
 
Förslag till internbudget för år 2011 har upprättats. Förslaget ligger på en 
ram med ca 7,9 Mkr över kommunfullmäktiges fastställda ram. Den 
överskjutande ramen beror på kostnader och intäkter för flygskolan som 
barn- och utbildningsnämnden inte kan påverka. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta internbudget för gymnasieskolan år 2011 enligt bilaga till 

protokollet. 
att särredovisa gymnasieskolans kostnader och intäkter vad gäller 

gymnasieskolans grundverksamhet, flygskolan och trafikskolan 
kontinuerligt under året. 

 
 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 41. 1 (2) 
 
 
 

BUDGET och PROGNOS 2011 Sandbackaskolan 
SANDBACKA totalt inkl. FLYGSKOLA & TRAFIKSKOLAN 

 
Årsbudget Prognos 

2011-04-30

Personal 28 069,0 28 300,0
Verksamhet 34 340,0 30 950,0
Interkommunala ersättningar 8 400,0 7 800,0
Interhyra 6 078,0 6 200,0
      
Summa kostnader 76 422,0 73 250,0
   
Interkommunala ersättningar -33 962,0 -30 300,0
Övriga intäkter*) -11 251,0 -3 650,0
      
Summa intäkter -45 213,0 -33 950,0
   
Netto 31 209,0 39 300,0
Netto inkl. lönepott 2011 31 674,0
Periodresultat: -7 626,0
*) Budgetbalans -7 901 tkr  
   
 
 
 

FLYGSKOLAN (separerat från totalen) 
  

 Årsbudget Prognos 
2011-04-30

Personal 2 077,0 2 300,0
Verksamhet 27 820,0 25 500,0
Interkommunala ersättningar 0 0,0
Interhyra 360,6 370,0
      
Summa kostnader 30 257,6 28 170,0
   
Interkommunala ersättningar -25 012,0 -22 350,0
Övriga intäkter -7 951,0 0,0
      
Summa intäkter -32 963,0 -22 350,0
   
Netto -2 705,4 5 820,0
Netto inkl.beräknad lönepott 2011 -2 669,4
Periodresultat:  -8 489,4

 
 



 2 (2) 
 

 (Tkr)  

TRAFIKSKOLAN (separerat från totalen) 
  

 
Årsbudget Prognos 

2011-04-30

Personal 1 692,0 1 900,0
Verksamhet 490,0 350,0
Interkommunala ersättningar  0,0
Interhyra 84,0 85,0
      
Summa kostnader 2 266,0 2 335,0
   
  0,0
Övriga intäkter -2 000,0 -1 500,0
      
Summa intäkter -2 000,0 -1 500,0
   
Netto 266,0 835,0
Netto inkl. beräknad lönepott 2011 296,0  
Periodresultat: -539,0
  
   
 
 
 
UNGDOMSGYMN, GYSÄR, SFI/IVIK, 
VUX.UTB  

(separerat 
från totalen)   

 Årsbudget Prognos 
2011-04-30

Personal 23 835,0 24 100,0
Verksamhet 6 030,0 5 100,0
Interkommunala ersättningar 8 400,0 7 800,0
Interhyra 5 633,5 5 745,0
      
Summa kostnader 43 898,5 42 745,0
   
Interkommunala ersättningar -8 950,0 -7 950,0
Övriga intäkter -1 300,0 -2 150,0
      
Summa intäkter -10 250,0 -10 100,0
   
Netto 33 648,5 32 645,0
Netto inkl. beräknad lönepott 2011 34 047,5
Periodresultat:  1 402,5
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Restaurangutbildning med 
riksintag vid 
Sandbackaskolan 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 

Bou § 42 Dnr 00105/2011 612
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Restaurangutbildningen vid Sandbackaskolan håller en allmänt känd 
hög kvalitet. Hur kan man annars tolka det faktum att man år efter år 
får delta som personal vid Nobelfestligheterna i Stockholm trots att 
det av praxis endast är tillåtet att vara med två år efter varandra. En 
stor anledning till detta är läraren Kristina Stenbro som är en av  
stöttepelarna för hela utbildningen. Det är ju inte länge sedan hon, ur 
Carl-Jan Granqvists hand fick motta det stipendium som Grythyttans 
matakademi delade ut på senhösten. 
 

Är det därför inte rätt tillfälle för Arvidsjaurs kommun att undersöka 
möjligheterna för en restaurangutbildning med riksintag i Arvidsjaur. 
Finner man förutsättningarna goda bör man, snarast ansöka om en 
sådan utbildning med start t.ex. hösten 2012. Lämpligt vore väl att 
utse en arbetsgrupp bestående av rektor Peter Andersson, Kristina 
Stenbro samt ytterligare en person för att snabbutreda och författa en 
ansökan. ” 
 

Kommunfullmäktige har 2011-02-28 § 5 beslutat överlämna 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 
 
Rektor Peter Andersson har upprättat förslag till svar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att svara förslagställaren enligt bilaga till protokollet. 
att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 42. 
 
 
 
 
 
 
 
Svar på medborgarförslag - Restaurangutbildning med riksintag vid 
Sandbackaskolan  
 
Sandbackaskolan har ansökt om en riksrekryterande utbildning inom ramen för 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning ”Upplevelseturism”. Den 
sökta utbildningen motsvarar medborgarförslaget. 
 
Ansökan skickades in i slutet av januari för beslut till Skolverket. Vid ett positivt 
beslut kan utbildningen påbörjas hösten 2012. 
 
Utdrag ur ansökan 
Inriktningen är tänkt att spänna från arbetsmarknaden inom restaurangbranschen till 
kunskapen om lokala förutsättningar för upplevelse- och affärsturism. På detta sätt 
vill vi bredda elevens möjlighet till anställningsbarhet då samverkan inom restaurang 
och turism, samt kombinationer däremellan, kommer att vara möjliga. 
 
Inriktningen ska i första hand fokusera på norrländsk matkultur förr, nu och i 
framtiden. Vi avser att i teori och praktik visa på kopplingen mellan råvaror, 
tillagning, maträtter, måltidsmönster och upplevelser. Tradition såväl som trender 
kommer att belysas i matens olika betydelser och detta ger en bred kunskap om 
norrländsk kultur och identitet. 
 
Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar förmågan att kommunicera i syfte att 
möta kunden/gästen på ett yrkesmässigt sätt med en hög grad av service. Vidare ska 
utbildningen ge eleven möjlighet att utveckla förståelse för kulturella skillnader och 
levnadssätt. 
 
_____ 
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Delårsbokslut 2011-04-30 
– Gymnasieskolan 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Peter Andersson 

Bou § 43 Dnr 00194/2011 042 
 
Delårsbokslut 2011-04-30 avseende gymnasieskolans verksamhet har 
upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsbokslut 2011-04-30 för gymnasieskolan 

enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-05-18 § 43. 1 (6) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2011  
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden – 8 Sandbackaskolan  
 
Sandbackaskolan (inkl. flygskola och trafikskola) 
 

Tkr   2011   2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förb. i 

% Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal *) 28 069 9 628 34 9 748 -1 28 300
Verksamhet 34 340 11 442 33 11 399 0 30 950
Interkommunala avgifter 8 400 2 609 31 3 434 -24 7 800
Lokaler 6 078 2 067 34 2 029 2 6 200
Summa kostnader 76 887 25 746 33 26 610 -3 73 250
       
Interkommunala ersättn. -41 863 - 10 137 24 -12 949 -22 -30 300
Övriga intäkter -3 350 -1 210 36 -2 173 -44 -3 650
Summa intäkter -45 213 -11 347  25 -15 122 -25 -33 950
       
Netto 31 674 14 399 45 11 488 25 39 300
Periodresultat: -3 996 - 1 022  - 7 626

 
*) Personalbudget inkl. löneökningar för 2011 på 465 tkr.  
 
Flygskolan (separerat från totalen) 
 

Tkr   2011   2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förbr. i 

% Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal *) 2 077 774 37 800 -3 2 300
Verksamhet 27 820 8 645 31 8 742 -1 25 500
Lokaler 361 123 34 120 3 370
Summa kostnader 30 258 9 542 32 9 662 -1 28 170
       
Interkommunala ersättn. -32 963 -7 509 23 -10 287 -27 -22 350
       
Netto -2 705 2 033 -75 -625 -325 5 820
Periodresultat: -2 934 455  -8 525
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Trafikskolan (separerat från totalen) 
 

Tkr   2011   2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förbr. i 

% Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal *) 1 692 675 40 795 -15 1 900
Verksamhet 490 118 24 130 -9 350
Lokaler 84 29 34 28 4 85
Summa kostnader 2 266 822 36 953 -14 2 335
       
Intäkter. -2 000 -514 26 -799 -36 -1 500
       
Netto 266 308 116 154 200 835
Periodresultat: -219 -169  -569
 
 
Ekonomi 
Bruttokostnaderna för Sandbacka har för de första fyra månaderna minskat med 860 tkr 
jämfört med året innan. Det beror framförallt på lägre kostnader för interkommunala 
avgifter för våra ungdomar från Arvidsjaur som går gymnasieskola på annan ort. 
Sett till ekonomin sammantaget följer våra kostnader i stort sett uppsatt budget. 
Personalkostnaderna är något lägre den första kvartilen i år vilket framförallt beror på att 
Elevhälsans personal ej längre är organiserad under Sandbacka. 
Avseende personalkostnaden beror differensen till största del på att sköterska/kurator ej 
längre räknas in under Sandbacka. Totalt kostnadsmässigt ser jag att verksamheten följer 
prognosen. 
 
Intäktsmässigt är vi långt ifrån balanserade. Vårt stora inkomstbortfall härrör sig främst till 
färre flygelever. De interkommunala intäkterna för eleverna på Flygskolan är hittills i år 
2,8 miljoner lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Tyvärr är det svårt att göra personella 
anpassningar mot ett minskat elevtal då klassen fortfarande är en egen enhet och 
sammanslagningar inte är möjliga. Flygmässigt har vi år flugit nästan 10 timmar mer än 
samma period i fjol, trots ett lägre elevtal. Detta bidrar också till att kostnaderna inte 
minskar i förhållande till färre elever. Flygskolans periodresultat är -2,9 miljoner kr jämfört 
med ett periodresultat på +455 tkr i fjol. 
 
Trafikskolan visar också ett negativt periodresultat på -219 tkr vilket framförallt beror på 
lägre intäkter än budgeterat. Även för Trafikskolan är intäkterna för 2011 lägre än 
motsvarande tidpunkt år 2010. Intäktsminskningen uppgår till -285 tkr. 
 
Prognosen visar på ett underskott mot budget på 7,6 Mkr. Underskotten uppstår i 
Flygskolan och Trafikskolan samtidigt som den övriga verksamheten ger ett överskott. 
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Verksamheten 
På Sandbackaskolan bedrivs tre olika verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 
vuxenutbildning inkluderande SFI. 
 
Avseende gymnasial utbildning erbjuds följande program med aktuellt elevtal. 
 
Fordonsprogrammet, FP    60 elever 
Barn och fritidsprogrammet, BF   35 elever 
Omvårdnadsprogrammet, OP   37 elever* 
Estetiska programmet, bild och form, ESBD (enbart åk3)   9 elever 
Samhällsprogrammet, SP    47 elever 
Naturvetenskapsprogrammet, NV   30 elever 
Individuella programmet, IV     6 elever 
Ind prog - introduktionskurs, IVIK   31 elever 
Specialutformade program inom gymnasiesärskolan  11 elever 
Hotell och restaurang, HR    21 elever 
Specialutformat program anläggningsmaskinförare, SMBP 23 elever 
Specialutformat program flygförarutbildning, SMR013 69 elever 
                       379 elever**) 
*) 22 ungdomselever och 15 vux elever 
**) Antalet vux i övrigt uppgår till ca.70 vilket gör totalt 450 elever 
 
Gymnasiesärskolan 
Med anledning av att verksamheten i A-huset under HT och inledande delen av VT varit 
mycket krävande har en assistent från Gy-sär omplacerats dit. Detta har inneburit att vi 
tvingats ta in extraresurser del av tiden för att klara ordinarie verksamhet. Vidare har vi 
påbörjat en inskolning av nya elever inför kommande läsår. Som det ser ut just nu 
tillkommer två nya elever och dessa har i olika omgångar varit hos oss på skolan. 
Under vintern har särskolan öppnat café i skolan matsal som är öppet i anslutning till 
långrasten på fm respektive em.  
 
SFI/ IVIK 
SFI undervisningen bedrivs i tre grupper beroende på färdighet och omfattar totalt 52 
inskrivna elever. Tyvärr är närvaron inte allt för god i de två grupper som kommit lite 
längre i utbildningen. Detta tillsammans med minskat mottagande gör att vi kommer att gå 
ned till två grupper kommande läsår. 
 
IVIK undervisningen bedrivs i två grupper beroende på färdighet och omfattar 31 inskrivna 
elever. Frånvaron som varit ett stort problem har blivit något bättre men är fortfarande inte 
vad man skulle vilja. Det är ett av de största problemen i elevernas jakt på betyg. Läget 
bland eleverna har i vår varit lite oroligt då de blivit medvetna om de förändrade kraven 
avseende behörighet till gymnasial utbildning. Till del finns en problematik med det 
upplägg utbildningen haft hittills då vi kraftsamlat på sv, en samt ma vilket var grunden för 
behörighet enligt tidigare. För att möta upp kraven inom GY11 på behörighet har vi under 
perioden sett över utbildningens omfattning inom IVIK och gjort en uppdelning av vad 
eleverna skall läsa år 1, 2 samt ev. år 3 för att nå gymnasiet. Målet är 8 godkända betyg 
från åk 9, för vissa finns ett mål på 12 betyg men detta är bara några få och kräver stort 
eget engagemang. 
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Flygskolan 
Verksamheten har hittills under läsåret haft få avgångar vilket är väldigt bra med hänsyn 
till att årets tvåor är en liten grupp i grunden. Under perioden har ansökning och test 
genomförts inför nästa läsår. Tyvärr är inte antalet godkända efter testerna i den omfattning 
vi önskar utan ligger i dagsläget kring 40st. Vi kommer att genomföra en kompletterande 
test under v19 för att om möjligt få några elever till. 
 
Flygtider 
2010 jan-apr 
 AJ08-NA AJ08-NB AJ-09-NA AJ09-NB Totalt 
C172 536,6 480,1 322,4 399,2 1738,3 
C172rg 167,4 135,4   302,8 
 
2011 jan-apr 
 AJ09-NA AJ09-NB AJ10-NA AJ10-NB Totalt 
C172 591,0 336,8 374,4 243,3 1545,5 
C172rg 242,4 157,0   399,4 
 
Totalkostnad för detta blir 

2010 1 363:- * 1 738,3 + 1 495 * 302,8 = 2 821 989:- 
2011 1 363:- * 1 545,5 + 1 495 * 399,4 = 2 703 620:- 

 
Vuxenutbildning 
För närvarande pågår ingen samordnad utbildning mot vuxna. Vi har 15 elever som 
samläser med gymnasieeleverna vid OP samt en del elever som läser enskilt mot extern 
utbildare. Vi har under perioden genomfört en rekrytering inför hösten då vi avser att köra 
igång en ny vuxenutbildning inom OP, resultatet är ej klart. 
I övrigt finns ca.20 elever inskrivna som läser mot annan anordnare. 
 
Trafikskolan 
Inom trafikskolan ser vi en klar effekt av att trafikkunskap inte längre är vedertagen lokal 
kurs. Antalet gymnasielever fortsätter att minska vilket gör att ekonomin inte går ihop. 
Samtal har under våren ägt rum avseende en överflyttning till ATT där liggande beslut är 
att detta skall ske då ”formen” hittats för den framtida trafikskolan. Arbetet har startat med 
att se över vilka produkter som kan erbjudas och till vem/var man ska rikta sig. Personellt 
ligger verksamheten på 3,7 tjänster vilket är i minsta laget om en verksamhetsutveckling 
ska genomföras. 
 
Händelser av betydelse 
Skolan har inlämnat en ansökan om riksrekryterande utbildning inom restaurang och 
turism. Utbildningen går i detta stadium under namnet upplevelseturism och ska kunna 
kombinera tillagning av lokala/regionala specialiteter med servering i anpassade miljöer. 
Som ett led i detta arbete bjöds Carl-Jan Granqvist in under mars månad där diskussioner 
fördes kring tankar om upplägg och marknadsföring. 
 
I en strävan att få eleverna i grundskolan att se Sandbacka som ett naturligt val har PRASO 
genomförts. Detta innebar att elever från åk8 har fick välja ett program att följa under en 
skoldag. Vår förhoppning är att detta ska ge en bra bild av skolan och på sikt fler elever. 
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Årets niondeklassare har genomfört sina gymnasieval. Processen inleddes under hösten 
med information och ett provval i december. Efter jul har kompletterande information 
genomförts inför valet 1/3. Resultatet har inte varit till fördel för Sandbackaskolan utan 
många har sökt sig utanför kommunen. Med anledning av detta har ytterligare information 
skett inför omvalsperioden som avslutas i början av maj. Här har vi inte sett det slutliga 
men det vi ser är att de som ändrar sig väljer att stanna, det omvända valet är sällsynt. 
 
Med hänsyn till de val åk 9 eleverna gjort ser vi oss inte ha möjlighet att starta följande 
program: 
• Ekonomi programmet 
• Estetiska programmet, inriktning musik 
• Hotell- och turism programmet 

 
Däremot gör elevernas sökbild att vi förmodligen kan starta estetiska programmet, 
inriktning bild samt att vi gjort ett tillägg då vi avser att starta ett teknikprogram. Avseende 
vårt nya riksrekryterande program är inte söktrycket allt för hårt, detta kan till del förklaras 
med att vi valt att inte marknadsföra det så hårt utan vill ”smyga” igång med en mindre 
grupp. 
 
Personal 
 
Sjukfrånvarostatistik  
 
2011     Kvinnor         Män 
  Åldersint Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 60%  Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 
60% 
Upp till 29år 0 0,00 0,00 54 4,34 0,00 
30-49år 404 3,55 2,12 104 1,31 0,00 
Över 50år 43 0,48 0,00 256 4,00 0,00 
Summa 447 2,09 1,91 414 2,66 0,00 
 
Total sjukfrånvaro under perioden är: korttidsfrånvaro 2,33% / mer än 60 dagar 0,99% 
 
2010     Kvinnor         Män 
  Åldersint Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 60%  Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 
60% 
Upp till 29år 153 11,7 0,00 0 0,00 0,00 
30-49år 684 6,62 1,67 256 4,17 0,00 
Över 50år 537 4,73 63,62 6 0,08 0,00 
Summa 1374 5,96 25,72 262 1,75 0,00 
 
Total sjukfrånvaro under perioden är: korttidsfrånvaro 4,31% / mer än 60 dagar 21,60% 
 
Antal anställda  
 
2011      Kvinnor        Män 
  Åldersint Anställningar     Personer   Omr heltider  Anställningar     Personer   Omr 
heltider 
Upp till 29år 2 2 2,0 2 2 2 
30-49år 21 20 18,4 13 13 13 
Över 50år 15 15 14,2 12 12 9,9 
Summa 38 37 34,6 27 27 24,9 
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2010      Kvinnor        Män 
  Åldersint Anställningar     Personer   Omr heltider  Anställningar     Personer   Omr 
heltider 
Upp till 29år 3 3 2,0 2 2 1,6 
30-49år 23 22 20,0 11 11 11,0 
Över 50år 20 20 19,6 15 15 13,0 
Summa 46 45 41,6 28 28 25,6 
 
Kompetenshöjande insatser 
Idrottslärarna på utbildning i Luleå under februari  
Drogutbildning med Börje Dahl i mitten av mars 
Externt finansierad utbildning på Cypern med fyra deltagare i början av april 
 
Antal lärare/100 elever (grundskola & gymnasium) 
Verksamheten har under perioden bedrivits av 41,7 tjänster (omräknat till heltider), i detta 
inräknas ej elevassistenter som uppgått till 4,5 tjänster. En specialpedagog och en 
speciallärare ingår. 
Summa 11,0 lärare per 100 elever (exkluderas specialpedagog/speciallärare blir summan 10,4/100 
elever). 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
För närvarande är nya mål under utarbetande av nya nämnden. 
 
Framtiden 
Implementering av GY11 inkluderande ny skollag är för närvarande den största 
utmaningen att möta. Vi måste hitta vårt utbud – vad vill eleverna ha och vad kan vi 
erbjuda. Vi siktade högt inför kommande höst men ser att några program har mycket svalt 
intresse hos ungdomarna. När vi hittat detta måste vi hitta en bättre metoder för 
information och marknadsföring så vi når fram till målgruppen. 
 
Lärarlegitimation är nästa stora sak inför framtiden, hur ser lärarnas behörighet ut, vilka får 
legitimation, vilka måste på utbildning mm. Frågorna är många och vi saknar en hel del 
svar. 
 
Flygskolan, påbörjas avveckling till hösten eller skjuts det upp ytterligare ett år med 
anledning av att YH senareläggs? Detta beslut påverkar vår verksamhet markant, 
framförallt då det gäller ekonomin. Jag ser att vi kommer ha väldigt svårt att hitta en 
ekonomisk balans innan vi avvecklat flygverksamheten. Detta beror helt och hållet på 
svårigheten att fylla elevplatserna. De fasta kostnaderna går inte att bära upp med 70 
elever, det är minst 25 stycken för lite. 
 
 
Peter Andersson 
Rektor 
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Delårsbokslut 2011-04-30– 
För- och grundskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Revisorer 
Annette Rylén 
Rektorer 
Ulrika Hallnor 

Bou § 44 Dnr 000193/2011 042 
 
Delårsbokslut 2011-04-30 avseende för- och grundskoleverksamheten har 
upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsbokslut 2011-04-30 för- och grundskole-

verksamheten. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2011 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden – Förskola och grundskola 
 

Tkr   2011   2010  

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr  i 
% Prognos 

Personal *) 72 566 25 468 35 24 417 4 73 600
Verksamhet 9 314 2 858 31 3 216 -11 9 700
Lokaler 12 556 4 167 33 4 112 1 12 500
        
Summa kostnader 94 436 32 493 34 31 745 2 95 800
        
Intäkter -7 212 -2 423 34 -3 808 -36 -7 300
        
Netto 87 224 30 070 35 27 937 8 88 500

Periodresultat:  -995 98 
 

-1 276
 
*) Personalbudget inkl. löneökningar för 2011 på 1 251 tkr 
 
Verksamheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen styrs sedan årsskiftet av Barn- och utbildningsnämnden som 
också ansvarar för Sandbacka.  
Antalet barn inskrivna i förskola och fritidshem uppgick per den siste april till 479 barn jämfört 
med 475 barn samma period i fjol. I grundskolan inklusive förskoleklass inom kommunen går 
under innevarande vårtermin 647 elever jämfört med 643 elever vt-2010. 
 
Förskola/Fritidshem Antal 

avdelningar 
Antal barn 
2011-04-30 

Antal barn 
2010-04-30 

Förändring 
(antal) 
2011/2010 

Förändring 
 (%) 
2011/2010 

Klockarbackens förskola 1 5 10 -5 -50% 
Parkskolans förskola 1 16 22 -6 -27% 
Harens förskola 3 55 52 3 6% 
Nyborgs förskola 8 125 124 1 1% 
Skogsbackens förskola 3 49 51 -2 -6% 
Stortorgets förskola 3 51 54 -3 -6% 

Summa antal barn i förskolan:: 301 313 -12 -4% 
      
Klockarbackens fritids 1 4 8 -4 -50% 
Parkskolans fritids 1 14 9 5 55% 
Bullerbyns fritids 3 50 58 -8 -14% 
Hagens fritids 1 41 47 -6 -13% 
Kullens fritids 1 42 40 2 5% 
Lunden fritids 1 27 - 27  

Totalt antal barn i fritidshem: 178 162 16 10% 
      
Totalt antal barn i förskola och fritidshem:: 479 475 4 1% 
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Skolenhet Stadium Antal 

elever*) 
Vt- -11 

Antal 
elever*) 
Vt- 10 

Förändring 
(antal) 
2011/2010 

Förändring 
 (%) 
2011/2010 

Fridhemsskolan Årskurs 7-9 183 187 -4 -2% 
Klockarbackeskolan Årskurs 1-6 24 23 1 4% 
Parkskolan Årskurs 1-6 39 42 -3 -7% 
Ringelskolan Årskurs 1-6 401 391 10 3% 
      
Totalt antal elever: 647 643 4 1% 
 
*) Förskoleklass tom åk 9 
 
Händelser av betydelse 
Arbete pågår inom hela förvaltningen för att anpassa verksamheten utifrån de reformer som 
beslutats av Sveriges riksdag genom bland annat ny skollag som träder i kraft 1 juli 2011. 
 
Varje skolenhet och förskoleenhet arbetar med att anpassa verksamheten utifrån de nya 
kursplaner och läroplaner som införs. På högstadiet och gymnasiet kommer två system att löpa 
parallellt gällande läroplaner och betygssystem. Detta innebär att lärare och administration ska 
hantera två parallella system under en övergångsperiod på två år. 
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar ett underskott på 995 tkr mot budget. Personalkostnaderna ligger totalt  
1,3 miljoner kr över budget. Avvikelserna beror bland annat på ökad bemanning inom förskolan 
samt personalkostnader avseende förberedelseklass och undervisning i svenska som andraspråk 
som tidigare kostnadstäcktes av motsvarande intäkt från flyktingmottagningen. 
 
Marginalerna inom förvaltningens ekonomi har minskat inför budgetåret 2011 genom 
omflyttning av kostnad av AV-media från Kommunstyrelsen (174 tkr), ökad internhyresnivå 
(231 tkr) samt minskade intäkter från flyktingmottagningen (1,8 Mkr).  
 
Förvaltningen jobbar med att hitta ytterligare möjliga besparingar. 
 
Personal 
Centrala fortbildningsinsatser som pågår är förskollärarutbildning för barnskötare som ger lokal 
behörighet. Utbildningen finansieras delvis genom statsbidraget ”Kvalitetshöjning i förskolan”. 
 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsätter att sjunka och uppgår nu till 3,8%.  
 
Personalsammanställning 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 

2011 3,80 43,24 
2010 3,89 48,66 
 

 Antal månads- 
avlönade*) 

Antal tillsvidare- 
anställda 

2011 180 163 
2010 182 161 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Framtiden 
Elevantalet inför läsåret 11/12 ser ut att vara i ungefär samma volymer på samtliga skolenheter 
inom kommunens grundskolor och förskolor. 
 
Utmaningen för förvaltningen är att ställa om verksamheten utifrån de nya kraven från 
lagstiftaren inom befintlig ram. Arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kopplat 
till utveckling av mål och nyckeltal för verksamheten är väsentligt för att kostnadseffektivisera 
utan att riskera att eleverna inte når de fastställda målen enligt skollagen. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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200 Ledningsfunktionen 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr  i 
% 

Personal  1 997 694 35 848 -18
Verksamhet 5 709 1 836 32 2 130 -14
Lokaler 53 0 0 0 0
       
Summa kostnader 7 759 2 530 33 2 977 -15
       
Intäkter -5 804 -1 955 34 -2 375 -18
       
Netto 1 955 575 29 602 -5

Periodresultat: 77 398 
 
Verksamheten 
Den centrala administrationen består sedan februari 2011 av skolchef, skolutvecklare och en 
controller/ekonom. Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola och 
gymnasium.  
 
Händelser av betydelse 
Införandet av flertalet reformer inom skolområdet med bland annat ny skollag som införs den 1 
juli 2011 genomsyrar arbetet i den centrala funktionen genom exempelvis kartläggning av 
behörigheter inom lärarkåren samt anpassning av rutiner och reglementen inom förvaltningen. 
 
Förvaltningen medverkar även i flera upphandlingar som rör skolans verksamhet. 
 
Ekonomi 
Nettobudgeten för den centrala administrationen är minskad med 1,9 miljoner kronor för 2011 
jämfört med 2010. 
 
De största kostnadsposterna i budgeten är skolskjutsar och interkommunala avgifter, vilka 
uppgår till 72% av hela verksamhetsbudgeten. Jämfört med den första kvartilen 2010 har 
kostnaderna för interkommunala avgifter i grundskolan minskat med 180 tkr och kostnaderna för 
skolskjutsar med 229 tkr trots en prisökning på busskorten från Länstrafiken med 25%. 
 
Personal 
Pensionsavgång i början av februari har ej tillsatts. Arbetsuppgifterna har fördelats mellan övrig 
personal i den centrala administrationen samt tre skolassistenter ute i förvaltningen.  
 
Under året är personalresursen i den centrala förvaltningen 2,75 tjänster p.g.a. föräldraledighet. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål för verksamheten är under utarbetande av den nya Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Framtiden 
Den stora utmaningen är med minskade ekonomiska marginaler klara av att implementera och 
leva upp till kraven i den nya skollagstiftningen. Stor arbetsinsats krävs för att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet samt säkerställa rutiner gällande exempelvis dokumentation av 
beslut som kommer att kunna överklagas f rom 1 juli 2011. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  12 637 4 302 34 4 146 4
Verksamhet 907 243 27 190 28
Lokaler 2 508 836 33 820 2
       
Summa kostnader 16 052 5 381 34 5 156 4
       
Intäkter -80 -25 31 -126 -80
       
Netto 15 972 5 356 34 5 030 6

Periodresultat: -32  54
 
Verksamheten 
Fridhemsskolan har 182 elever samt 4 elever i särskolan under vt-11. 
Av särskolans elever har vi en elev i träningsskolan och övriga går i grundsärskolan med 
integrerad undervisning med grundskolan i en rad ämnen. 
Vi har organiserat verksamheten lå 10/11 på följande sätt: 
En klass år 7 med 65 elever som är uppdelade i tre huvudundervisningsgrupper, 18, 25, 22 
elever. 
Tre klasser år 8 med elevantal 21, 20, 22. 
Två klasser år 9 med elevantal 27 och 24. 
I alla tre årskurser har vi nyanlända elever totalt 10 elever.  
Förberedelseklasseleverna har Sv 2, engelska samt eget upplägg i matematik och NO-ämnen. 
 
Händelser av betydelse 
I verksamheten pågår ett stort implementeringsarbete av Lgr 11 som också delvis sker i 
samverkan med Ringelskolan, Parkskolan och Klockarbackeskolan. Under vårterminen har vi 
startat arbetet med införande av arbetslag på skolan fr o m lå 11/12.  
Vi har kunnat redovisa god kunskapskvalité i jämförelsesiffror även 2010 och vi har gått vidare 
till riksfinal i en matematiktävling. 
 
Ekonomi 
Vi följer budgeten och har extra riktade insatser för några elever i samarbete med 
socialförvaltningen. Fridhem prioriterar sina inköp för att klara verksamhetsbudgeten och 
försöker begränsa kostnaderna för förberedelseklassen ht-11 då intäkterna definitivt inte täcker 
kostnaderna. 
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Personal 
36 anställda varav 30 kvinnor.  Totalt 32,85 heltidstjänster  
Sjukfrånvaron ligger på 5,85 % av total arbetstid varav 7,08 % för kvinnor och 1,85 % för män. 
Sjukfrånvaron är högst för gruppen kvinnor över 50 år med 11,28 %. 
Vi har 8,8 lärare/100 elever i grundskolan 7-9. 
Utöver detta är 1,23 tjänst riktad mot förberedelseklass. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nämnden. 
 
Framtiden 
Omfattande rekrytering av personal pågår inför lå 11/12. Införande av arbetslag kräver 
utvecklingsarbete och där vi ta stöd av kollegial kompetensutvecklingsgrupp från Luleå Tekniska 
Universitet. 
Vi behöver speciallärarkompetens som komplement till specialpedagog, ämneslärare och 
elevassistenter. Vi har startat med en tidsbegränsad anställning av 0,5 speciallärare i april för att 
sedan prova med 2 st 0,5 tjänster hela nästa läsår. Syftet är att leva upp till den nya skolagens 
krav avseende elever i behov av särskilt stöd. 
 
Lärarlegitimation inom skolan kommer att kräva komplettering av kompetens.  
Kompetensinventering bland redan tillsvidareanställda påbörjas nu i maj. 
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  23 052 8 314 36 7 946 5
Verksamhet 900 189 21 259 -27
Lokaler 4 302 1 434 33 1 407 2
       
Summa kostnader 28 254 9 937 35 9 612 3
       
Intäkter -436 -104 24 -711 -85
       
Netto 27 818 9 833 35 8 901 10

Periodresultat: -560  296
 
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola och förberedelseklass. Under de senaste åren 
har Ringelskolan vuxit till en stor skola med 400 elever. På skolan har vi ett mångkulturellt 
inslag i form av ett stort antal barn och elever med olika etniciteter. 
 
Inom Ringelskolans förskoleklassverksamhet finns tre klasser, Norrgården, Mellangården och 
Sörgården. Totalt är det 58 elever som är inskrivna i förskoleklasserna. Fritidshemmet består av 
tre avdelningar, Kullen, Hagen och Lunden och totalt är det ca 107 elever som är inskrivna på 
fritids. Fritidshemmet har sin verksamhet öppen mellan kl.06:15-08:00 på morgonen och mellan 
kl.13:00-18:30 på eftermiddagarna. Ringelskolan har ett lågstadium (åk 1-3) samt mellanstadium 
(åk 4-6). Totalt har lågstadiet ca 166 elever fördelat över åtta klasser och mellanstadiet har 170 
elever fördelat över 9 klasser. Varje klass har en klasslärare som är klassföreståndare och innehar 
ansvar för mentorskapet vid ex. upprättande av åtgärdsprogram, individuella utvecklingssamtal 
och skriftliga omdömen.  
 
Grundsärskolan är en mindre enhet som bedriver sin verksamhet utifrån en egen läroplan. 
Förberedelseklassens uppdrag innebär att ge nyanlända grundskoleelever med annat modersmål 
än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket samt en introduktion till den svenska 
skolan och det svenska samhället med dess kultur och traditioner. Eleverna ska uppnå god 
nybörjarnivå i svenska innan de lämnar förberedelseklassen. 
 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen 2011 har skolledningen planerat för förändringar i organisationen av 
förskoleklassverksamheten som har grundat sig på direktiv i den nya skollagen som träder i kraft 
1 juli 2011. Förändringarna i förskoleklassverksamheten innebär att två förskollärare lyfts ut ur 
organisationen till förmån för två fritidspedagoger som rekryteras i syfte att ansvara och planera 
för förskoleklassernas fritidsverksamhet. 
Den nya organisationen av förskoleklassverksamheten på Ringelskolan skall starta upp den 1 
augusti 2011.   
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Ekonomi 
Ringelskolan ser ingen elevminskning i sikte de närmaste fem åren. Det innebär att det inte finns 
utrymme för några stora och omfattande anpassningar av skolstruktur och personalorganisation. 
Periodresultatet visar ett minus på 560 000 kronor. Det som ligger till grund för minusresultatet 
beror på ett par faktorer, för det första startade Ringelskolan budgetåret 2011 med en mindre 
budget jämfört med 2010, ca 400 000 kronor. För det andra har inte Ringelskolan fått samma 
kostnadstäckning som tidigare för verksamheter som förberedelseklass, undervisning i svenska 
som andraspråk och andra stödbehov som krävs för att upprätthålla undervisningen för 
flyktingbarn. I år får Ringelskolan endast 25 000 kronor per elev/år som ska täcka kostnader för 
förberedelseverksamhet och undervisning i svenska som andraspråk. Utöver det har kostnaderna 
för timanställda inom förskoleklassverksamheten varit onormalt högt det första kvartalet som 
bl.a. härrör från korttidssjukfrånvaro (7,3 %).  
 
För att minska kostnaderna tvingas skolledningen till vissa åtgärder som t.ex. att ta bort 
förberedelseklassen from höstterminen och att minska antalet timanställda inom 
förskoleklasserna. Eventuellt krävs också kraftiga neddragningar av antalet timmar i 
undervisning i svenska som andraspråk. 
 
Personal 
Sjukfrånvarostatistik 
2010-04-30 hade Ringelskolan har ett snitt på 3,12 %.  
2011-04-30 hade Ringelskolan ett snitt på 2,56 % 
Ringelskolan ligger klart under i sjukfrånvarotalen i jämförelse med föregående år. 
Kompetenshöjande insatser 
Skolledningen har tillsammans med pedagogerna nyttjat studiedagarna till lokala 
utbildningsforum för bl.a. implementeringsarbete av nya skollagen och läroplaner. 
Antal anställda – omräknade heltider 
2010-04-30 hade Ringelskolan 54,90 anställda omräknade till heltider. 
2011-04-30 hade Ringelskolan 54,78 anställda omräknade till heltider. 
Ringelskolan är således marginellt färre till antalet anställda jämförelsevis med föregående år. 
Antal lärare/100 elever 
Antal lärare per 100 elever är 7,9 lärare. Riksgenomsnitt är 8,2. 
Antal förskollärare per 100 elever är 10,3 förskollärare. Riksgenomsnitt är 7,2. 
Antal inskrivna barn per årsarbetande fritidspedagog är 17,1. Riksgenomsnitt är 18,6. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya nämnden.  
 
Framtiden 
Den nya skollagen ställer högre krav på rektor när det gäller myndighetsutövning och 
skoljuridik. Detta ställer i sin tur högre krav på dokumentation och uppföljning för varje enskild 
elev. Skolledningen befarar att mer arbetstid kommer att behöva prioriteras på dokumentation 
och för att bemöta eventuella överklaganden från elever och vårdnadshavare i framtiden. Detta 
får i sin tur konsekvenser på rektors dagliga arbete dvs. att delar av nuvarande arbetsuppgifter 
måste skalas av för att ytterligare ansvar skall inrymmas från andra arbetsområden. Det kommer 
att få en kraftig påverkan på rektors dagliga arbete och ansvarsområden samt totala arbetsmiljö. 
Behörighetsfrågorna kommer att ställas i fokus med anledning av den skärpta lagstiftningen. 
Förvaltningen har påbörjat en striktare bedömning av lärares behörighet ex. vid ny rekrytering 
vilket ska göra oss som kommun bättre rustade för att möta den nya lagstiftningens krav. 
 
Christopher Granberg 
Ann-Margret Holmgren 
Rektorer vid Ringelskolan 
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  4 836 1 719 36 1 701 1
Verksamhet 194 54 28 35 54
Lokaler 1 623 541 33 531 2
       
Summa kostnader 6 653 2 314 35 2 267 2
       
Intäkter -192 -96 50 -351 -73
       
Netto 6 461 2 218 34 1 916 16

Periodresultat: -64  99
 
Verksamheten 
På Parkskolan går idag 33 elever i grundskola, 8 i förskoleklass, 12 på fritids och 16 i Ängens 
Förskola. Då alla dessa verksamheter ligger i samma hus så får barnen en mjuk övergång då de 
byter klass eftersom att alla ansikten och lokaler redan är välkända för dem.  
 
Händelser av betydelse 
Under våren har vi på Parkskolan och Förskolan Ängen samarbetat med andra skolor och 
förskolor för att bättre kunna förbereda oss för den nya skollagen och läroplanerna som träder 
ikraft till hösten. Detta har varit mycket givande och lärorikt. 
 
Ekonomi 
Då intäkterna släpar efter så är det i realiteten ett gott periodresultat som vi kan uppvisa. Detta 
trots att personalkostnaderna på grund av sjukdom är högre än vad de borde. Vi har handlat 
sparsamt och det är orsaken till vårt positiva resultat. 
 
Personal 
Har haft en hög sjukfrånvaro under årets första månader. Influensa, magsjuka och 
förslitningsskador har härjat vilt på Parkskolan. Detta i kombination med personal som varit 
lediga för studier har lett till att anskaffningen av vikarier stundtals varit svår. Vissa dagar har 
50%  av ordinarie personalen varit frånvarande. 
 
Två av medarbetarna på förskolan vidareutbildare sig till förskolelärare och rektorn läser på 
rektorsprogrammet. 
 
I grundskolan har vi 12,7 lärare/100 elever, i förskoleklass 6,25 lärare/100 elever 24 
barn/årsarbetare och på förskolan 5,33 barn/årsarbetare 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av den nya nämnden. 
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Framtiden 
Ser ljus ut. Behörigheten är god och det finns gott om yngre barn i den närliggande bygden. Vi 
rekryterar just nu ny personal för höstterminen då en medarbetare går i pension och en byter 
arbetsplats.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  2 604 831 32 858 -3
Verksamhet 125 68 55 40 70
Lokaler 1781 594 33 582 2
       
Summa kostnader 4 510 1 493 33 1 480 1
       
Intäkter 0 0 0 -1 0
       
Netto 4 510 1 493 33 1 479 1

Periodresultat: 10  123
 
Verksamheten 
På Klockarbackeskolan går idag 18 elever i grundskola, 6 i förskoleklass, 9 på fritids och 5 i 
Tallkottens Förskola. Då alla dessa verksamheter ligger i samma hus så får barnen en mjuk 
övergång då de byter klass eftersom att alla ansikten och lokaler redan är välkända för dem.  
 
Händelser av betydelse 
Under våren har vi på Klockarbackeskolan och Förskolan Tallkotten samarbetat med andra 
skolor och förskolor för att bättre kunna förbereda oss för den nya skollagen och läroplanerna 
som träder ikraft till hösten. Detta har varit mycket givande och lärorikt. 
 
Ekonomi 
Visar åter ett plusresultat. Ligger lite högt i verksamheten och kommer troligen att fortsätta med 
detta då vi under kommande skolår måste investera en del för att kunna leva upp till de nya 
läroplanerna.  
 
Personal 
En av medarbetarna på förskolan vidareutbildare sig till förskolelärare och rektorn läser på 
rektorsprogrammet. 
 
I grundskolan har vi 19 lärare/100 elever, i förskoleklass 8,3 lärare/100 elever 3.1 
barn/årsarbetare och på förskolan 18 barn/årsarbetare på fritids. Då de olika enheterna hjälper 
varandra så jämnas siffrorna ut något i realiteten. Exempelvis så samarbetar fritids och förskolan 
med varandra och siffrorna är därför i realiteten högre på förskolan och lägre på fritids, 
detsamma gäller för förskoleklassen och grundskolan. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av den nya nämnden. 
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Framtiden 
Ser vissa problem i att rekrytera rätt utbildad personal. Hösten 2012 skall vi sätta betyg i sexan 
och då är det en fördel om personalen är behörig. Annonserar just nu tjänster då två av våra 
medarbetare lämnar skolan för tjänster i de samhällen de bor i eller bredvid. Hur nyrekryteringen 
kommer att gå vet vi för tillfället inte.  
 
Barnatalet har varit sjunkande under en längre tid i Moskosel och detta är förstås oroväckande. 
Glädjande är att trenden nu tycks ha vänt. Under senaste halvåret har det fötts tre barn i 
Klockarbackeskolans upptagningsområde.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  2 404 783 33 497 58
Verksamhet 800 259 32 236 10
Lokaler 0 0 0 0 0
       
Summa kostnader 3 204 1 042 33 733 42
       
Intäkter -250 -66 27 -65 3
       
Netto 2 954 976 33 668 46

Periodresultat: 9 53 
 
Verksamheten 
Elevhälsan består av verksamhet i både grundskolan och gymnasiet, vilket innebär att vi täcker 
in elever från förskoleklass till och med gymnasiet (ej vuxenstuderande). Elevhälsoteamet består 
idag av 2,0 skolsköterskor, 2,0 skolkuratorer, 0,75 specialpedagog och 0,25 elevhälsochef. I 
teamet finns nu resurser för Norrbus, kommunens uppföljningsansvar för ungdomar samt för 
ungdomsmottagning. Skolpsykolog och skolläkare finns på konsultbasis.  
 
Samarbetet fungerar bra inom teamet och gentemot externa partners och vi utför de 
arbetsuppgifter vi är ålagda genom lagstiftning samt de uppdrag som kommer till Elevhälsan via 
elever, vårdnadshavare och personal. De uppdrag som tas emot är medicinska, psykologiska, 
sociala och pedagogiska.  Elevhälsoteamet ger också handledning till personal på skolorna, 
individuellt eller i grupp.  
 
Under året kommer teamet att arbeta förebyggande med livskunskapsfrågor, sex och samlevnad, 
droger och tobak, utifrån den verksamhetsplan (elevhälsans paket) som arbetats fram av 
personalen. 
 
SIS- medel har beviljats med 250 000:- vilket innebär att en IT- pedagog kunnat anställas på 50 
% under detta år. Denna pedagog är knuten till elevhälsan och riktar sig till barn i förskoleklass 
till och med år 3, med språkstörning, läs- och skrivsvårigheter samt barn med andra svårigheter 
att kommunicera. Målet med projektet är att stimulera barns språk för att öka tillgängligheten 
och arbetet kommer att ske på följande sätt:  
 

 i samarbete med lokal skoldatateksgrupp verka för spridning till föräldrar och personal i olika 
verksamheter om nyttan med att tidigt stimulera barn att använda tidsenliga verktyg 

 ge förslag till bibliotekspersonal på inköp av lättläst litteratur lämpliga för målgruppen  
 pedagogiska caféer 
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Ekonomi 
Elevhälsan i dess nuvarande form, startades upp 2010-03-01. Detta gör att kostnaderna är högre 
de första fyra månaderna i år jämfört med föregående år. Ett stort antal barn och ungdomar har 
också utretts under innevarande läsår, vilket gör att konsultarvodena ökat i början på året. För att 
kunna ge ett bättre/tydligare beslutsunderlag rörande konsultarvodena inför kommande år, ska en 
undersökning av antalet utredningar göras under året. 
 
Personal 
Elevhälsans medarbetare är kompetenta och utvecklingsbenägna, vilket gör att teamet har stora 
möjligheter att kunna utvecklas ytterligare, under detta år.  
 
Måluppfyllelse 
Barn och utbildningsnämnden har under våren antagit mål för elevhälsans verksamhet, vilket 
innebär att det först i slutet av detta år, går att utläsa hur vi kunnat nå upp till målen.   
 
Framtiden 
På grund av pensionsavgång kommer rekrytering av en skolsköterska att ske under maj månad. 
Avsaknaden av specialpedagog med tal- och språkkompetens eller logoped, som kan täcka in fler 
åldrar saknas idag och behov av detta finns på alla skolor i kommunen. För att kunna arbeta ännu 
mer förebyggande i förskolan, vilket all forskning visar ger störst effekt, behövs en 
specialpedagog på heltid i den verksamheten.  
 
SIS- medel inför 2012 kommer att sökas, så att arbetet med att stimulera barns språk för att öka 
tillgängligheten kan fortgå och utvecklas ytterligare. Detta ska vara gjort innan augusti 2011. 
 
Prognos 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla verksamheten ytterligare, inom givna 
ekonomiska ramar. 
 
 
Lise-Lotte Johansson 
Elevhälsochef 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  14 690 5 524 38 5 182 7
Verksamhet 334 178 53 190 -6
Lokaler 1 470 490 33 466 5
       
Summa kostnader 16 494 6 192 38 5 838 6
       
Intäkter -269 -106 39 -176 -40
       
Netto 16 225 6 086 38 5 662 6

Periodresultat: -678  -699
 
 
Verksamheten 
I förskoleområde 2 ingår Harens förskola med två avdelningar 3-5 år samt en avdelning med 
barn 1-3 år. Antalet barn är 55. 
På Nyborgs förskola är det 125 barn placerade just nu. Det finns 3 avdelningar 1-3 år, en 
avdelning 1-5 år, för barn i behov av stöd samt 4 avdelningar 3-5 år. Avdelningen Fjärilen är 
profilerad mot samisk kultur/modersmålsstöd. 
 
Händelser av betydelse 
Under mars månad har ett samarbetsprojekt med omsorgen startat. Vid äldreboendet Ringelsta 
har en kåta färdigställts för att användas bl a av förskolan. Där kan vi genomföra gemensamma 
aktiviteter för barn och boende på Ringelsta. Besök från förskolan kan göras, barnen kan leka ute 
på gården och i kåtan kan man inta medhavd matsäck. En samiskspråkig omsorgspersonal finns 
på plats en gång i veckan. Tillsammans med boende på Ringelsta och barn från förskolan 
invigdes kåtan med samiska sånger, bandklippning, kaffe/saft och bullar. För barnens del 
avslutades invigningen med lunch på Arvasgården. 
Inskolning av barn i förskolan sker kontinuerligt under hela året, under årets första månader har 
det varit ett stort antal placeringarna på småbarnsavdelningarna. Det minskade antalet 15-
timmarsbarn samt det ökade resursbehovet har förändrat förutsättningarna för verksamheten i 
förskoleområde 2.   
 
Ekonomi 
Årets första tertial har varit mycket kostsam. Anledningarna är flera bl a har en tillsvidareanställd 
personal återkommit i tjänst efter lång ledighet, semesteruttaget har varit ovanligt stort. Vi har 
placerat ett antal barn som visat sig ha stort resursbehov. Från 1 juli minskar bemanningen med 
0,75 % tjänst. Vi omplacerar barn i behov av stöd till en avdelning som klarar resursbehovet med 
ordinarie personal, detta från maj månad. 
Vårterminen är alltid den dyraste perioden i förskolan, detta i kombination med de förändrade 
förutsättningarna i verksamheten gör att första tertialen har ett negativt resultat för 
förskoleområde 2. 
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Personal 
Med anledning av det nya och förtydligade uppdraget deltog den pedagogiska personalen i 
föreläsningen om att ”Bedöma lärande och utveckling”. Ekonomipersonalen deltog i en 
grundkurs i livsmedelshygien. Båda dess föreläsningar förlades till stängningsdagen den 7 mars. 
Omräknat till heltidsanställningar är antalet 40. I den siffran ingår ekonomipersonal. 
Sjukfrånvaron har varit låg 2,24 % jämfört med föregående år samma period som hade en 
sjukfrånvaro på 7,61 %. Däremot har ovanligt många medarbetare haft semester under denna 
period.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av barn och ungdomsnämnden. 
Antalet inskrivna barn/årsarbetare (pedagogisk personal) är 4,93 inklusive resursbehovet för barn 
i behov av särskilt stöd. 
 
Framtiden 
Förskolan lämnar över 53 st 6-åringar till förskoleklass och ska placera ca 51 1-åringar. 
Födelsetalet är för tillfället stabilt. Inskrivningstalen i förskolan är fortsatt höga under nästa år 
och i paritet med 2010/2011. Vi upplever en oro bland medarbetarna och en del föräldrar över 
det höga barnantalet. 
På Nyborgs förskola har vi beslutat oss för att göra en omflyttning i lokalerna. Den lilla 3-
årsavdelningen Biet som vi öppnade i en liten lokal byter plats med 
personalavdelningen/rektorsexp. Detta gör att vi kan ta emot 8 barn till på avdelningen Biet, 
vilket lättar på trycket för de övriga avdelningarna. Vi klarar detta utan ökade lokal- och 
personalkostnader. Flytten sker under juni månad. I övrigt fortsätter implementeringen av den 
reviderade läroplanen för förskolan. 
 
 
Kristina Johansson 
Rektor 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  8 783 3 215 37 3 240 -1
Verksamhet 228 55 24 119 -54
Lokaler 819 273 33 268 2
       
Summa kostnader 9 830 3 543 36 3 627 -2
       
Intäkter -181 -69 38 -2 345
       
Netto 9 649 3 474 36 3 625 -4

Periodresultat: -258  -378
 
Verksamheten 
I förskoleområde 1 ingår Skogsbackens förskola med två avdelningar 3-5 år och en avdelning 
med barn 1-3 år antalet barn är 50. 
På Stortorget är det 51 barn placerade just nu och det finns en avdelning för barn 1-3 år, en 
avdelning för barn 3-5 år och en avdelning 1-5 år för barn som har svåra allergier (sanerad och 
djurfri). 
 
Händelser av betydelse 
Under mars har ett samarbetsprojekt med omsorgen startat. Vid äldreboendet Ringelsta har en 
kåta färdigställts att användas av bl a förskolan för att hitta gemensamma aktiviteter för barn och 
boende på Ringelsta.  Besök från förskolan kan göras, där kan barnen leka ute på gården och i 
kåtan kan man inta medhavd matsäck eller grilla korv.  
Tillsammans med boende på Ringelsta och barn från förskolan skedde invigning  med samiska 
sånger, bandklippning, kaffe/saft och bullar. För förskolans del avslutades invigningen med 
lunch på Arvas.  
 
Ekonomi 
Hög sjukfrånvaro och hög vikariekostnad dels p.g.a. långa sjukskrivningar och även det höga 
antalet inskrivna barn, vilket kräver mer vikarier när ordinarie personal är sjuk/ledig. 
Antalet barn som är inskrivna på 15 tim/v har minskat till hälften så idag finns det flera grupper 
med endast heltidstillsyn. 
 
Personal 
Med anledning av det nya och förtydligade uppdraget deltog den pedagogiska personalen i en 
föreläsning om att ”bedöma lärande och utveckling”.  
Ekonomipersonalen deltog i grundkurs för livsmedelshygien. Båda dessa föreläsningar skedde 
7/3 när all förskoleverksamhet var stängd. 
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Omräknat till heltidsanställningar är antalet 22. I den siffran ingår också ekonomipersonal. 
Under VT-2011 har sjukfrånvaron inom förskoleområdet varit hög 7 %.  Anledningen är inte 
arbetsrelaterad utan mer av personlig/privat karaktär. 
Problemet kommer inte att kvarstå. 
Dock har personal med mycket lång sjukfrånvaro återkommit och arbetar nu 25 %. 
Antal inskrivna barn/årsarbetare (pedagogisk personal) är 5.38 detta är inklusive särskilt stöd. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya nämnden 
 
Framtiden 
Inför HT-11 lämnar förskolan över 53st 6-åringar till förskoleklass och ska placera åtminstone 
50 1-åringar. Inskolningar sker under hela året och vårterminen är den period som är mest 
resurskrävande i förskolan. Barnantalet kommer att vara ungefär detsamma även nästa år. 
In- och utflyttningar kan vi inte sia om. 
 
 
MaiLis Sehlstedt 
Rektor 
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23 Skolbibliotek 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  0 0 0 0 0
Verksamhet 80 23 28 14 64
Lokaler 0 0 0 0 0
       
Summa kostnader 80 23 28 14 64
       
Intäkter 0 0 0 -35 
       
Netto 80 23 28 -21 -109

Periodresultat: 4 48 
 
Kultur(läro)planens Mål: 
 
Barn- och ungdomsverksamheten skall verka för att uppmuntra och stimulera både barn och 
föräldrar till läsning samt att locka till besök på biblioteket. 
 

Att barn och lärare har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. 
 

Att barn och lärare kan orientera sig i bibliotekets samlade mediebestånd. 
 

Att barn och lärare kan söka information med hjälp av olika relevanta hjälpmedel. 
 

Verksamhetsmål Barn och unga 2011: 
 

Utveckla arbetet med aktiviteter mot ungdomar, unga arrangörer och liknande grupper. 
 

Lärare och elever ska kunna använda biblioteksdatorerna. 
 

Stimulera till läsning och nyttjande av bibliotekets utbud. 
 

Utveckla och hålla en nära dialog med förskola och skola för att informera om bibliotekets utbud 
och ta reda på deras önskemål. 
 
 
Verksamheten 
I mars inbjöds 5-åringarna till sagostunder på temat skogen och dess djur med berättelser och 
ramsor. 
 
Boklek har hållits för 6-åringarna i samhället och i byarna. Syftet är att på ett roligt och lekfullt 
sätt visa och lära barn om biblioteket och böcker. 
 
Bibliotekets personal har haft ”bokprat”, presentation av nya böcker, samt utdelning av 
läsdagböcker till åk 3 på Tallbacka.  
 
Barn- och skolbibliotekarien har tillsammans med fritidspedagog på Ringel/Tallbacka startat en 
elevens val-grupp ”Bokslukarna” för lågstadiet, som ska ägna sig åt böcker; läsa/lyssna, pyssla, 
besök på biblioteket, mm. Detta blir en första försöksperiod som vi hoppas kan leda till fortsatt 
samarbete under höstterminen 2011. 
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I samband med arbetet med Bokjuryn har ny barnlitteratur presenterats för samhällets 
femteklassare och för låg- och mellanstadiet i Glommersträsk och Moskosel. Bokjuryn är ett 
nationellt, läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får läsa fritt och 
rösta fram sin favoritbok från det gångna året. När resultatet är klart besöker barn-bibliotekarien 
klasserna för en avslutning där alla röstningsresultat presenteras och böcker lottas ut. För mer 
information om Bokjuryn, se Kultur(läro)planen samt www.bokjuryn.se.  
 
Barn- och skolbibliotekarien har hållit i information om Daisy och E-böcker för en mindre 
elevgrupp i behov av lässtöd. Förfrågan kom via deras specialpedagog på Ringelskolan. 
 
På Fridhemsskolan har skolbibliotekarien på nytt informerat i klasserna om lånekort, pinkoder 
och hur självutlån ska fungera för att få låneverksamheten att fungera bättre. 
 
I samarbete med bl.a. Norrbottens länsmuseum försökte biblioteket att anordna en 
sportlovsaktivitet med småslöjd under namnet ”365 saker att göra” som vände sig mot 
högstadiets elever. Vi informerade på Fridhem och tog upp anmälan, men tyvärr var inga elever 
intresserade av att delta. 
 
Fridhemsskolans biblioteksgrupp har haft inköpsmöte för skolbiblioteket. 
 
På förmiddagarna tar kommunbiblioteket emot förskolegrupper samt skolklasser. Som tidigare 
sammanställer vi boklådor till klasserna enligt önskemål. Utöver inköp till skolbiblioteken på 
Fridhem, Tallbacka, och Ringel som sköts från biblioteket bemannas dessa några timmar per 
vecka av bibliotekets personal.  
 
Barn- och skolbibliotekarien har deltagit i medieplaneringskurs för barn - och skolbibliotek som 
ska mynna ut i en medieplan för barnverksamheten. Jag har även deltagit två dagar på 
Barnbibliotekariemöte i Piteå anordnat av Länsbiblioteket. 
 
Händelser av betydelse 
Barn- och skolbibliotekarien har i början av terminen besökt alla grundskolors Ae-konferenser 
för att informera om bibliotekets verksamhet, ta in önskemål och prioriteringar från personalen, 
samt utse kontaktperson mot biblioteket. Möten med elevhälsan och skolans ledningsgrupp har 
också skett under första delen av terminen. Dessa möten hoppas vi från biblioteket ska bli 
återkommande för att därigenom förbättra samarbetet skola/förskola och biblioteket. 
 
Ekonomi 
Inköpen till skolbiblioteken sker planenligt. 
Varje år kan folkbiblioteken tillsammans med skolan söka bidrag från Statens Kulturråd. En 
kommun i vår storlek kan få 50 000: -. Pengarna får endast gå till inköp av media till folk- och 
skolbibliotek. Vi håller nu på med inköp till de olika skolbiblioteken av lättläst litteratur; enkla 
lästräningsböcker, ljudböcker och DAISY för bidraget från Kulturrådet till vårt projekt 
”Lättläst”. 
 
Personal 
Vi är nu en barn- och skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. De senaste åren har vi varit tre stycken som samarbetat. Detta gör att det 
blir svårare att hinna med att ta emot klasser i samma omfattning som tidigare för bokprat i 
biblioteket. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Vi fortsätter vårt arbete med att få skolbiblioteken att fungera bra och där ingår att elever och 
lärare kan använda sig av utlåningsdatorerna, vilket kräver återkommande utbildningar från oss.  
Skolbibliotekens böcker används mycket mer än vad statistiken visar. Vi som jobbar på 
biblioteken vet att barnen läser och lånar en hel del utöver det som registreras i datorerna. Detta 
gäller i hög grad också de boklådor som lånas ut till klasserna. Dessa förser till stor del lärarna 
med böcker och de lånar därmed mindre på sitt skolbibliotek. En och samma bok från en sådan 
boklåda läses vanligen av flera elever, men detta syns inte i lånestatistiken. Statistik kan alltså 
aldrig fungera som enda bedömningsinstrument när det gäller skolbibliotekens betydelse!  
 
Skola Antal  Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev 
  exemplar fack       
Fridhem 2469 1683 189 13,1 2,9 
Ringel 3843 1565 165 23,3 3,6 
Sandbacka 4640 3283 418 11,1 1,4 
Tallbacka 1849 424 217 8,5 8,9 
Totalt 10952 6531 772 14,2 4,8 
 
 
Skola Antal lån Därav Därav Självbetjäning Antal lån Förändring Förändring
  jan-apr 2011 fack självbetjäning i procent jan-apr 2010 2010 till 2011 i procent
Fridhem 552 79 324 58,7% 408 144 35,3%
Ringel 594 94 347 58,4% 1228 -634 -51,6%
Sandbacka 602 400 92 15,3% 794 -192 -24,2%
Tallbacka 1942 235 1942 100,0% 2319 -377 -16,3%
Totalt 3690 808 2705 73,3% 4749 -1059 -22,3%
 
Framtiden 
Vi håller på att utveckla en gemensam barnwebb i länet. 
 
Det nya projektet ”Lättläst” som vi beviljats bidrag till hoppas vi mynnar ut i ett större och mer 
mångsidigt utbud av medier, så att biblioteken i Arvidsjaur i ännu högre grad kan tillhandahålla 
medier för alla våra barn och ungdomar.  
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn- och skolbibliotekarie 
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Anpassning av lokaler till 
för- och grundskolans 
behov - 
Klockarbackeskolan, 
Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Marja Lundmark 

Bou § 45 Dnr 00206/2011 282 
 
I ett led att minska kostnaderna samt minskat elevunderlag har barn och 
utbildning fr o m höstterminen 2010 anpassat lokalanvändningen vid 
Klockarbackeskolan i Moskosel. Detta har inneburit att från och med  
1 januari 2011 använder för- och skolverksamheten nu bara en liten del av 
Klockarbackeskolans lokaler. 
 
Förslag föreligger om att överlämna de lokaler , totalt 690 m2, som för- och 
grundskolan inte längre använder vid Klockarbackeskolan till 
kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen överlämna den del av Klockarbackeskolan  

(690 m2) som skolan inte längre använder med hänvisning till 
Arvidsjaurs kommun Handbok Internhyra, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-23 § 9, sid 5, 3:e stycket ”Eventuella 
subventioner till föreningar och institutioner ska inte regleras via 
förvaltarens avtal utan genom bidrag vilka regleras i respektive nämnds 
budget. Tom lokal förvaltas i lokalbank och kostnaden i form av hela 
schablonhyran per m2 bruksarea på kommunnivå belastar konto 
tillhörande kommunstyrelsen vid varje årsskifte.” 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yttrande - Medfinansiering 
av projekt avseende sång- 
och danslekar på syd-, lule- 
och nordsamiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Arbetsgrupp för det samiska 
språket 
Peter Steggo 

Bou § 46 Dnr 00178/2011 008 
 
Arbetsgruppen för förvaltningsområdet för samiska språket vill ha barn- och 
ungdomsnämndens yttrande över ansökan om medfinansiering av projekt 
avseende sång- och danslekar på syd-, lule- och nordsamiska med 100 000 
kronor från Arvidsjaurs kommuns minoritetsspråkspengar. Projektet ska 
pågå under tiden 2011-05-15 – 2012 -06-30. 
 
I projektet ska det skapas ett material med sång- och danslekar på syd-, lule- 
och norsamiska. Materialet kommer att bestå av två delar; dels ett häfte med 
25 sång- och danslekar, dels en tillhörande dvddär allt finns filmat. Projektet 
syfte är att stärka och revilatisera de samiska språken. Med ett modernt 
materal ges samiska barn i olika åldrar möjlighet att ta del av sång- och 
danslekar på sitt eget språk. 
 
Målgruppen är samiska barn och ungdomar, men också alla andra som är 
intresserade. I första hand ska man vända sig till barn mellan 4 och 12 år. 
Materialet ska distribueras till alla samiska skolor och förskolor i Sverige 
och kommer även att finnas till försäljning. 
 
Målet med projektet är att revitalisera det samiska språket och höja dess 
satus. 
 
Skolchef Annette Rylén har 2011-05-10 yttrat sig i ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå arbetsgruppen för det samiska språket att avslå projektansökan 

avseende sång- och danslekar på syd-, lule- och nordsamiska. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 55 
 
 

 
 
Riktad tillsyn i Arvidsjaurs 
kommun angående särskild 
rätt till plats i 
förskoleverksamhet för 
vissa nationella minoriteter 
– Skolinspektionen, Dnr 
40-2010:5753 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Annette Rylén 
Maria Lavander 

Bou § 47 Dnr 00192/2011 714 
 
Skolinspektinen granskar i den regelbundna tillsynen alla skolor, för att se 
att de följer lagar och relger som finns för verksamheten. Målet är att bidra 
till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. I den 
riktade tillsynen tittar Skolinspektionen på ett avgränsat område som 
undersöks i ett begränsat antal kommuner. Tillsynen fokuserar även i den 
riktade tillsynen på regelefterlevnad.  
 
Sveriges nationella minoreter är judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. För tre av de nationella minoretetsspråken, finska, meänkieli 
och samiska, har språkbärarna mer långtgående rättigheter inom särskilda 
geografiska förvaltningsområden. Till dessa rättigheter hör att gangivna 
kommuner inom förvaltningsområden ska erbjuda vårdnadshavare som 
begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten 
bedrivs på minoritetsspråken. 
 
Skolinspektionen kommer att genomföra en riktad tillsyn under april-juni 
2011 gentemot kommuner på området särskild rätt till plats i 
förskoleverksamhet för vissa natinella minoreteter. Arvidsjaurs kommun 
ingår i den riktade tillsynen inom det området. 
 
Tillsynen grundar sig i huvudsak på dokumentstudier och skolinspektionen 
vill ha svar på ett antal frågor. 
 
Skolchef Annette Rylen redovisar vid dagens sammanträde det svar som 
inlämnats till Skolinspektionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna inlämnat svar till Skolinspektionen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yttrande - Bildande av 
kollektivtrafikmyndighet i 
Norrbottens län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 

Bou § 48 Dnr 00191/2011 106 
 
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft.  
Enligt denna ska det i varje län inrättas en kollektivtrafikansvarig 
myndighet. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för att 
bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Med regional 
kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare strategisk roll 
jämfört med dagens trafikhuvudmän. För att få en bättre och mer tydlig 
politisk styrning och en bättra samordning med annan samhällsplanering ska 
strategiska beslut om kollektivtrafiken, som idag ofta fattas av ett 
länstrafikbolag, fattas av en myndighet i förvaltningsform. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya lagen öppnar även 
upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att 
själva bedriva regional kollektivtrafik.  
Kommunfullmäktige i varje kommun och landstinget ska besluta om 
bildande av myndigheten. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att överlåta ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till 
kollektivtrafikmyndigheten enligt tidigare överenskommelse som 
funnits med Länstrafiken i Norrboten AB. 

att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att planera och upphandla 
skolskjutsar enligt tidigare överenskommelse som funnits med 
Länstrafiken i Norrbotten AB. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna följande yttrande till kommunfullmäktige: 
 

 Barn- och utbildningsnämnden emotser sig en central upphandling via 
föreslagen kollektivtrafikmyndighet gällande de skolskjutsar som 
ligger utanför kollektivtrafiken. Arvidsjaurs kommun har vid de senaste 
upphandlingarna lyckats minska kostnaderna för skolskjutsar utanför 
den ordinarie kollektivtrafiken genom samordning mellan verksamhet 
och entreprenörer för att hitta de mest kostnadseffektiva 
transportlösningarna. Samordningen leder även till miljömässiga 
vinster 

 

 Som nämnden ser det är nyckel till samordningsvinsterna god 
lokalkännedom och möjligheten att gå ned på individnivå för att 
anpassa turer och transporter. 

 

_____ 
Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kost / köksorganisationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Personal- och arbetsutskottet 
Annette Rylén 
Camilla Grahn 
Ulrika Hallnor 
 

Bou § 49 Dnr 00378/2006 109
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-08 § 224 att organisera köken i en 
enhet fr o m 2008-06-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05 § 95 att utvärdering av den nya 
kost/köksorganisationen ska göras före årsskiftet 2010/2011. 
 
Kostchef Camilla Grahn har inlämnat en utvärdering i ärendet; 
 

Sett ur ett kommunperspektiv så innebär den nya kostorganisationen inte 
någon ökad kostnad för kommunen, utan en besparing. 
Ny organisation och nya arbetssätt tar tid att sätta sig och att bli bättre är vår 
ständiga strävan. Att förskolornas verksamhetsmedel för frukost och 
mellanmål ligger på kostenheten har inte gett några samordningsvinster utan 
är opraktiskt och otydligt i gränsdragningen för ansvar och befogenheter. 
 
Vid personal- och arbetsutskottets sammanträde 2011-04-12 § 14 har 
kostchef Camilla Grahn och skolchef Annette Rylén föredragit ärendet och 
svarat på frågor. Personal- och arbetsutskottets åter återremittera ärendet till 
barn- och ungdom samt kostenheten för utredning av kvarstående kostnader 
för mottagningskök i förskolorna efter omorganisationen 
 
Skolchef Annette Rylén redovisar vid dagen sammanställning av 
kvarstående kostnader 2010 för mottagningskök i förskolorna efter 
omorganisationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna nedanstående sammanställning till kommunstyrelsens 

personal- och arbetsutskott: 
 

Redovisade kostnader för barn- och utbildningsnämndens 
mottagningskök under 2010 
 

Personalkostnader i mottagningsköken 1 357 tkr 
Verksamhetskostnad (tillsynsavgifter, reparation kylar etc) 54 tkr 
Transportkostnader (leasing av bil, drivmedel, skatt m m) 94 tkr 
Del av vaktmästartjänst för utkörning av mat 150 tkr 
Summa 1 655 tkr 
 
Inför budgetåret 2009 överfördes från barn- och ungdomsnämndens 
budget totalt 1 825 tkr avseende förskolornas kök därav 
personalkostnader 1 333 tkr. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Skolchefens rapport år 
2011 
 

Bou § 50 Dnr 00082/2011 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 

• Öppna jämförelser2011 
 

• Lärarlegitimation 
För att påbörja kartläggning av lärarnas behörigheter kommer lärarna i vår 
kommun att själva få tala om vilken behörighet de har enligt nya lagar och 
regler. 
 

• Lärarlyft 2 
Startar 1 januari 2012. Då finns det möjlighet för lärare att gå ner till halv-
tidstjänst och behålla 80 % av lönen för att vidareutbilda sig. 
 

• Biträdande rektor Ringelskolan 
Marja Lundmark kommer att anställas som biträdande rektor 50 % på 
Ringelskolan från och med höstterminen 2011. 
 

• Kurser och konferenser 
Skolans ledningsgrupp och personal har varit på utbildning inför den nya 
läroplanen.  
 
Skolchefen går en skolchefsutbildning, fyra träffar. Utbildningen startade 
2010 och är klar 2011. 
 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 51 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Britt-Inger Hedman 
 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
 brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
 avvaktas  §§ 1-1 2011 
 
 Annette Rylén 
 2:10 Beviljande av ledighet utöver 10 dagar för  
 läsåret  för elev i grundskolan och särskolan §§ 1-5 2011 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 
 

Bou § 52 
 
II Meddelandeärende 
 

* Cirkulär 11:23 - Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och 
legitimation för lärare och förskollärare 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 11:22 - Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell 

godkänd idrottsutbildning (NIU) 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 11:28 - Narkolepsi 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Brev från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ang höjda löner 

utifrån de utmärkelser som skolan och förskolan i Arvidsjaur fått. 
- Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på breven. 
 
* Anpassning till nya skollagen inför införandet av nya lärverktyg 
- Kommunstyrelsen 2011-05-02 § 112, Dnr 168/2011-067 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2011-05-18 
 
Ordinarie ledamöter: 
 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Britt-Inger Hedman 1          
 2 Patrik Åman 1          
 3 Tycko Johansson 1          
 4 Kristina Taimi -          
 5 Catrin Vikström -          
 6 Ingrid Thagesdotter 1          
 7 Lennart Wigenstam -          
 8 Ann-Karin Sörmo 1          
 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 
 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Annica Tagemo Dahlberg -          
 2 Margot Edström 1          
 3 Anna Quist 1          
 4 Elin Nordfeldt           
 5 Malin Karlsson           
 6 Bo Åhman           
 7 Martin Nilsson           
 8 Kristina Lundberg 1          
 9 Lars Lindström           
 
Summa 9          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


