
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 61 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30 – 16.30. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v) ordförande 

Patrik Åman (s), 
Tycko Johansson (s) 
Ingrid Thagesdotter (v) 
Lennart Wigenstam (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Ann Björklund (m) 
Margot Edström (s), tjg ers 
Anna Quist (s), tjg ers 
 

 
 
 
Övriga närvarande Peter Wiss, biträdande verksamhetschef, § 53 

Marina Eklund, modersmålsutvecklare Luleå kommun, § 54 
Annette Rylén, skolchef 
Ulrika Hallnor, ekonom/controller, §§ 53-68 
Maria Lavander, utvecklare, §§ 64-65 
Inga Sandström 
 

 
 
 
Utses att justera Ingrid Thagesdotter 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2011-10-05 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 53-71 
 
   
 Ordförande Britt-Inger Hedman 
 
   
 Justerande Ingrid Thagesdotter 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2011-09-21 
 
Datum då anslaget 2011-10-05 Datum då anslaget 2011-10-27 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 62 
 
 

 
Ärendeförteckning 

 
Bou § 53 Dnr 00080/2011 101 
Verksamhetsuppföljning 2011 – Sandbackaskolan 
 
Bou § 54 Dnr 00080/2011 101 
Verksamhetsuppföljning 2011 – Modersmålsprojekt i norrbotten 
 
Bou § 55 Dnr 00021/2011 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2011 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 56 Dnr 00205/2011 042 
Verksamhetsmål år 2011-2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 57 Dnr 00297/2011 605 
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola läsåret 2011/2012 
 
Bou § 58 Dnr 00298/2011 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2011/2012 
 
Bou § 59 Dnr 00305/2011 609 
Internkontrollplan år 2011 och 2012 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 60 Dnr 00243/2011 609 
Remiss - Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och 
elevers bästa (SOU 2011:33) 
 
Bou § 61 Dnr 00270/2011 609 
Yttrande – Gemensam skoljurist för norrbottens kommuner 
 
Bou § 62 Dnr 00251/2011 612 
Avlägsnande av rökrutor på Sandbackaskolans skolområde 
(Medborgarförslag) 
 
Bou § 63 Dnr 00060/2011 002 
Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 64 Dnr 00304/2011 003 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 63 
 
 

 
 
 

forts. 
 
Bou § 65 Dnr 00299/2011 609 
Rutiner för förbättringsförslag, klagomål och beröm inom 
utbildningsverksamheten i förskolor, grundskolor och gymnasium  
 
Bou § 66 Dnr 00300/2011 611 
Timplan för grundsärskolan 
 
Bou § 67 Dnr 00303/2011 042 
Delårsbokslut 2011-08-31 – Gymnasieskolan 
 
Bou § 68 Dnr 00303/2011 042 
Delårsbokslut 2011-08-31 – För- och grundskolan 
 
Bou § 69 Dnr 00082/2011 600 
Skolchefens rapport år 2011 
 
Bou § 70 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 71 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 64 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2011 –  
Sandbackaskolan 
 

Bou § 53 Dnr 00080/2011 101 
 
Peter Wiss, biträdande verksamhetschef presenterade Sandbackaskolans 
olika verksamhetsområden.  
 
Ulrika Hallnor, ekonom/controller visade statistik på elevantal, hemkommun 
och interkommunala avgifter. 
 
Stor del av verksamhetsuppföljningen ägnades åt att diskutera flygskolans 
avveckling. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 65 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2011 –  
Modersmålsprojekt i 
Norrbotten 

Bou § 54 Dnr 00080/2011 101 
 
Marina Eklund, modersmålssamordnare Luleå kommun, gick igenom de 
lagar och regler som styr modersmålsundervisningen och modersmålsstöd i 
förskola, grundskola och gymnasium. Hon redovisade också 
modersmålsprojektet i Norrbotten som bygger på distansundervisning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 66 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2011 - Barn- 
och utbildningsnämnden  
 

Bou § 55 Dnr 00021/2011 042
 
Budgetuppföljning t.o.m. juli månad 2011 har upprättats.  
 
Prognosen visar på ett litet minusresultat. 
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 2011-09-21 67 
 
 

 
 
Verksamhetsmål år 2011-
2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
Rektorer och verksamhetsansv. 
 

Bou § 56 Dnr 00205/2011 042 
 
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 anta verksamhetsmål år 2011-2014 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 56. 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 68 
 
 

 
 
Interkommunala avgifter 
inom förskola och 
grundskola läsåret 
2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylen 
Rektorer 
Ulrika Hallnor 
Annika Ståhl 
Linnea Lilja 
 

Bou § 57 Dnr 00297/2011 605 
 
Sveriges kommuner debiterar varandra en så kallad interkommunal avgift 
för barn/elever som erbjuds plats inom förskola och grundskola i annan 
kommun än hemkommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 § 101om interkommunala avgifter 
inom förskola och grundskola. Ärendet tas upp för revidering.  
 
Förslag till interkommunala avgifter för läsåret 2011/2012 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa interkommunala avgifter för förskola, grundskola, och 

fritidshem för läsåret 2011/2012 enligt följande; 
 

Verksamhet Belopp kr per barn/elev och år 
Förskoleklass – åk 9 89 200 kr 
Förskola 98 090 kr 
Fritidshem 36 550 kr  
 

Ovanstående belopp är grundersättning för interkommunala avgifter 
och avser en helårskostnad. Vid omfattande särskilt stöd ska en 
tilläggsersättning särskilt beräknas å individnivå utifrån elevens behov. 
Grundbeloppet för förskolan är beräknad utifrån att Arvidsjaurs 
kommun debiterar föräldrarna barnomsorgsavgifter för de barn som är 
inskrivna i förskoleverksamheten i kommunen. 
 

att ansvarsförbindelse tecknas med berörd kommun. 
att kommunstyrelsens beslut 2009-04-20 § 101 upphör att gälla. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 69 
 
 

 
 
Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Britt-Marie Lindqvist 
Margareta Renberg 

Bou § 58 Dnr 00298/2011 605 
 
Förslag har upprättats till interkommunala avgifter för gymnasieskolan 
läsåret 2010/2011. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande interkommunala terminsavgifter för 

Sandbackaskolan läsåret 2011/2012 

Program Läsåret 2011/2012 – kr/termin 
   
 

Barn- och fritidsprogrammet 43 000 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet år1 57 500 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet år2, 3 (anl. maskin förare)  80 100 kr 
Estetiska programmet 49 800 kr 
Fordonsprogrammet, åk 1 57 500 kr 
Fordonsprogrammet, snöfordonsmek 54 000 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 60 900 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 79 900 kr 
Hotell- och restaurangprogrammet 65 700 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 700 kr 
Naturvetenskapliga programmet 42 500 kr 
Omvårdnadsprogrammet 48 800 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 48 800 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet 40 200 kr 
Specialutformat program närliggande  
byggprogrammet  80 100 kr 
Teknikprogrammet 44 900 kr 
 

Introduktionsprogram 
Språkintroduktion 45 600 kr 
Preparandår 40 100 kr 
Yrkesintroduktion Avg beroende på utb omfattning 
Programinriktat individuellt val Avg enl närliggande programval 
Individuellt alternativ Avg beroende på utb omfattning 
 

Gymnasiesärskolan  /  SMHR, SINA, IV 96 000 kr 
Gymnasiesärskolan  /  Verksamhetsträning 107 400 kr 
Gymnasiesärskolan  /  FP 118 900 kr 
 

SMR013, Flygförarutbildning 171 000 kr 
 

att utbildnings- och näringslivsutskottets beslut 2010-09-29 § 26 upphör 
att gälla. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 70 
 
 

 
 
Internkontrollplan år 2011 
och 2012 - Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./: 
 
Exp till 
. Berörda 

Bou § 59 Dnr 00305/2011 609
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därför att se till 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter har 
upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa upprättad internkontrollplan år 2011 och 2012 för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 59. 
 
 

Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2011 och 2012 
 
Rutin/system 
 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Följa tecknade 
avtal om inköp av 
läromedel 

Efterlevnad av att 
upphandlings-
rutinerna följs 

Skolchef Två gånger per år  Barn- och 
utbildningsnämnden

Medel. 
Ekonomiska 
konsekvenser. 

Skolornas 
säkerhetsrutiner 
vid brand och 
andra incidenter 

Att skriftliga rutiner 
finns, att de är kända 
inom organisationen 
och om 
utrymningsövningar 
genomförs 

Skolchef En gång per år Skriftliga rutiner 
efterfrågas samt inhämta 
redogörelse för hur 
informationsgivning 
genomförts och hur 
mottagande av 
informationen 
säkerställts. Inhämtning 
av information om 
genomförda 
utrymningsövningar 

Barn- och 
utbildningsnämnden

 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 71 
 
 

 
 
Remiss - Rapportera, 
anmäla och avhjälpa 
missförhållanden - för 
barns och elevers bästa 
(SOU 2011:33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Utbildningsdepartementet 
 

Bou § 60 Dnr 00243/2011 609
 
Utbildningsdepartementet har översänt remiss - Rapportera, anmäla och 
avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa (SOU 2011:33) till 
kommunen för yttrande. 
 
Regeringen beslutade den 14 april 2010 att tillkalla en särskild utredare med 
updrag att föreslå hur en skyldighet att anmäla missförhållanden inom 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen kan utformas. 
Bakgrunden var att det inom andra samhällsområden finns en lagstadgad 
skyldighet för personal att rapportera eller anmäla missförhållanden i sin 
verksamhet. Någon motsvarande skyldighet finns inte inom inom 
skolväsendet m.fl. verksamheter. En skyldighet att anmäla missförhållanden 
skulle kunna bidra till att barnets eller elevens intressen bättra kan tas till 
vara och också kunna skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbete inom 
berörda verksamheter genom att fler och eventuellt andra typer av 
missförhållanden uppmärksammas än idag. I den mån missförhållanden 
kommer till tillsynsmyndighetens kännedom, kan en anmälningsskyldighet 
dessutom leda till att denne får bättra underlag för sin verksamhetstillsyn. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget att Rapportera, anmäla och avhjälpa 

missförhållanden - för barns och elevers bästa. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 72 
 
 

 
 
Yttrande – Gemensam 
skoljurist för norrbottens 
kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Kommunstyrelsen 
 

Bou § 61 Dnr 00270/2011 609
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande angående inrättande av en tjänst som 
gemensam skoljurist för norrbottens kommuner. 
 
Barn- och utbildningsberedningen vid Kommunförbundet Norrbottens har 
fått förslag att inrätta en tjänst som skoljurist från och med 1 september 
2011 till och med 31 augusti 2013. 
Medlemskommunerna rekommenderas finansiera tjänsten med 3 kronor per 
invånare och år. Tjänsten ska vara stationerad på Kommunförbundet 
Norrbotten och kommer att utvärderas efter 18 månader i syfte att fatta 
beslut om eventuell förlängning. 
 
Kommunförbundets barn- och utbildningsberedning har 2011-05-03 
uppdragit till kansliet att utreda frågan ytterligare. Fokus ska ligga på 
samtliga kommuners behov av skoljurist, hur kommunerna idag nyttjar 
juridisk expertis och på vilket sätt en gemensam skoljurist skulle gagna 
kommunerna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att meddela kommunstyrelsen att;  
 

 Barn- och ungdomsnämndens verksamheter inte har något behov av en 
gemensam skoljurist via Kommunförbundet Norrbotten. 

 Behovet tillgodoses idag med hjälp av skoljurister via Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 73 
 
 

 
 
Avlägsnande av rökrutor 
på Sandbackaskolans 
skolområde 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Förslagsställaren 
. Rektor vid Sandbackaskolan 
. Elevrådet Sandbackaskolan 
. Kommunfullmäktige 

Bou § 62 Dnr 00251/2011 612 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats angående avlägsnande av rökrutor på 
Sandbackaskolans skolområde. 
 
Kommunfullmäktige har 2011-06-27 § 81 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att rektor i samråd med elevrådet vid Sandbackaskolan får i uppdrag att 

flytta alla rökrutor utanför Sandbackaskolans område. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 74 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Berörda 

Bou § 63 Dnr 00060/2011 002
 
Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, 
ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig 
beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
 
Med stöd av kommunallagen, skollag, reglementet för barn- och 
utbildningsnämnden samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har 
förslag till ny delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden 
upprättats.  
 
Den nya delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden har 
utarbetats med anledning av ny skollag och nya förordningar från den 1 juli 
2011. Dessutom har under det gångna läsåret införts en ny 
ledningsorganisation där gymnasieskolan och vuxenutbildningen numera 
ingår. 
 
I förslaget finns inte vuxenutbildningen med. Eventuella delegeringar för 
denna utbildning tas upp vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga till protokollet. 
att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. 
att för riskutbildning för behörighet B, del 1, utse 

tillståndshavare/utbildningsledare Ann-Sofi Lövbom, 560427-8944. 
att för riskutbildning för behörighet B, del 2, utse 

tillståndshavare/utbildningsledare Gösta Harr, 540522-8577. 
att barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-02 § 13 upphör att 

gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 63. 1 (22) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegering av beslutanderätt 
~Barn- och utbildningsnämnden~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 2 (22) 
  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut 
som för styrelsen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen, dokumentet 
”Gemensamma riktlinjer för styrelsens och nämndernas delegation” samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt 
enligt följande: 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott 
 
1. Styrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond 
2. Styrelse för stiftelsen Åke Gustafssons minnesfond 
3. Styrelse för stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond 
4. Fastställande av dagar för höst- och vårterminens början och slut  för 

grundskolan 
5. Dokumenthanteringsplaner. 
6. Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt. 
7. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av 

tidsbrist inte finns utrymme för behandling av barn- och 
utbildningsnämnden. 
Beslutet ska delges barn- och utbildningsnämnden vid dess nästkommande 
sammanträde. 

8. Yttranden över etableringar av friskolor i annan kommun. 
 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 

1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska delges barn- och 
utbildningsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

2. Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell beskaffenhet 
3. Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för barn- och 

utbildningsnämndens räkning. 
 

 



 
                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 3 (22) 
  

 
 
 
Skolchef 
 

1. Upphandling enligt Inköpspolicy antagen av fullmäktige. 
2. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun 

antagen av fullmäktige 
3. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom 

Arvidsjaurs kommun antagen av fullmäktige 
4. Omprioriteringar i investeringsbudgeten 
5. Upprätta samverkansavtal med andra kommuner 
6. Utse beslutsattestanter. 
7. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen 

medfinansiering finns förutom eget arbete. 
8. Rätt att vägra lämna ut handling eller lämna ut allmän handling med 

förbehåll 
 
 
Ekonom/Controller 
 

1. Rätt att korrigera och rätta bokförda poster så länge rättelsen berör 
samma enhet inom nämndens ansvarsområde. 

 
Tillståndshavare/utbildningsledare trafikskolan  

 
1. Rätt att ge behörighet för riskutbildning för behörighet B, del 1 (enligt 

Transportstyrelsens författningssamling 2008:251) 
2. Rätt att ge behörighet för riskutbildning för behörighet B, del 2 (enligt 

Transportstyrelsens författningssamling 2008:251) 
 

Not: I beslutet anges Utbildningsledarna namn, personnummer och titel. 
 

Skolassistent vid gymnasieskolan 
 

1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och gymnasium. 
 



 
                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 4 (22) 
  

 
1. Beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar utan delegation 

Ärende Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Anmäls Överklagande 
/anmärkning 

Godkännande av enskild 
huvudman för  
förskola,  
förskoleklass,  
grundskola, 
grundsärskola, 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
fritidshem och 
annan pedagogisk 
verksamhet  

2 kap. 5 § 
Skollagen 
 
 
 
 
 
 
 
25 kap. 6-7 §§ 
Skollagen 
 

BoU   KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Återkallelse av 
godkännande av enskild 
huvudman 

26 kap. 13 eller 14 §§ 
Skollagen 

BoU  KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Beslut om bidrag till 
fristående, 
Annan pedagogisk 
verksamhet 
förskola,  
förskoleklass, 
grundskola, 
grundsärskola, 
fritidshem, 
gymnasieskola,  
introduktionsprogram, 
gymnasiesärskola 

 
 
 
25 kap 11 § 
8 kap. 21 § 
9 kap. 19 § 
10 kap. 37 §, 
11 kap. 36 §, 
14 kap. 15 §, 
16 kap. 52 §, 
17 kap. 31, 35 §§, 
19 kap. 25 § 
Skollagen 
 

BoU  KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 

6 § 
Lagen om vite 

BoU KF  
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1.1 Beslut tillämpliga inom BoU:s samtliga verksamheter  

 Ärende Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Anmäls Överklagande 
/anmärkning 

1.1.1 Beslut om tilläggsbelopp 
för barn/elever med 
omfattande behov av 
särskilt stöd i fristående 
verksamhet i, 
Annan pedagogisk 
verksamhet, 
förskola, 
förskoleklass, 
grundskola, 
grundsärskola, 
fritidshem, 
gymnasieskola, 
introduktionsprogram, 
gymnasiesärskola 
 

 
 
 
 
 
 
25 kap. 13 § 
8 kap. 23 § 
9 kap. 21 § 
10 kap. 39 § 
11 kap. 38 § 
14 kap. 17 § 
16 kap. 54 § 
17 kap. 34 § 
19 kap. 27 § 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.1.2 Beslut om åtgärder för att 
förebygga och förhindra 
trakasserier och annan 
kränkande behandling 

3 kap. 15 § 
Diskriminerings- 
lagen,6 kap. 7 §  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocess, 
bl.a. via DO och 
Statens 
skolinspektion (BEO) 
samt 
vitesföreläggande 
från Nämnden mot 
diskriminering enligt 
diskrimineringslagen 
 

1.1.3 Upprättande av 
likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande 
behandling 

3 kap. 16 § 
Diskriminerings- 
lagen, 6 kap. 8 §  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocess 
enligt ovan samt 
vitesföreläggande 
enligt ovan 
 

1.1.4 Utredning och vidtagande 
av åtgärder 

2 kap. 7 § 
Diskriminerings-
lagen,6 kap. 10§  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocesse
r enligt ovan 
 

1.1.5 Yttrande till 
Skolinspektionen/DO 
 

 Ordförande Ja  
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1.2  Förskola 
 
  Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.2.1 Tillsyn av enskild 

förskola, pedagogisk 
omsorg 

26 kap. 4 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.2 Tilldelning av anmärkning 
inom tillsynen 

26 kap. 11 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.3 Föreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 10 §  
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.4 Vitesföreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 27 § 
Skollagen  
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.5 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
Skollagen 

Arbetsutskottet Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.6 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 
Inom ramen för tillsyn 

6 §  
Lag (1985:206) om 
viten 

 

Arbetsutskott Ja Gråzon: 
Laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 
 

1.2.7 Beslut om plats i förskola 8 kap. 3 § Förskolechef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.8 Beslut om plats i förskola 
på grund av barnets 
behov av särskilt stöd 

8 kap. 7 § 
Skollagen 

Förskolechef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.9 Överenskommelse med 
annan kommun om att ta 
emot barn vid särskilda 
skäl 
 

8 kap. 12 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.10 Beslut om att ta emot 
barn från annan kommun 
på grund av särskilda skäl 
 

8 kap. 13 § första 
stycket 
Skollagen 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.2.11 Beslut om att ta emot 

barn på grund av 
vårdnadshavarnas 
önskemål 
 

8 kap. 13 § andra 
stycket 
Skollagen  

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.12 Yttrande till mottagande 
kommun 

8 kap. 13 § första 
stycket 
Skollagen  

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.13 Beslut om uppsägning av 
plats på grund av 
obetalda avgifter 

Beslut i fullmäktige 
och nämnd 
(Regler och rutiner) 

Förskolechef Ja Socialtjänsten 
meddelas vid 
avstängning 
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1.3 Grundskolans förskoleklass 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.3.1 Beslut om placering vid 

den skolenhet som 
vårdnadshavaren önskar 
 

9 kap. 15 § 
Skollagen 

Rektor vid den 
önskade 
skolenheten 

Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.2 Överenskommelse med 
annan kommun om att ta 
emot ett barn vid 
särskilda skäl 

9 kap. 12 § tredje 
stycket 
Skollagen 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.3.3 Beslut om att ta emot 
barn från annan kommun 
på grund av särskilda skäl 
 

9 kap. 13 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.4 Beslut om att ta emot ett 
barn på grund av 
vårdnadshavarnas 
önskemål 
 

9 kap. 13 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.5 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev 

9 kap. 13 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

 



 
                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 9 (22) 
  

 
1.4  Grundskola 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.4.1 Beslut om tidigare 

skolstart 
7 kap. 11 § 
Skollagen 

Rektor/Förskole
chef 

Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen. 
Samråd 

1.4.2 Beslut om uppskjuten 
skolplikt till det 
kalenderår barnet fyller  
8 år 
 

7 kap. 10 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.3 Beslut om föreläggande 
(vid vite) för 
vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter 

7 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskottet Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.4 Beslut om att ta emot en 
elev från grundsärskolan 
eller specialskolan under 
en försöksperiod om 
högst 6 månader 

7 kap. 8 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.4.5 Beslut om att medge 
fullgörande av skolplikten 
på annat sätt än som 
anges i skollagen 

24 kap. 23- 25 §§ 
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.6 Återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 24, 25 §§ 
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.7 Överenskommelse med 
annan kommun om 
placering och ersättning 
för elev, för vilken 
hemkommuns ansvar 
råder 
 

10 kap. 24 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.4.8 Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun 
 

10 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.9 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev 

10 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.4.10 Beslut om elevs placering 
vid en annan skolenhet 
än den vårdnadshavare 
önskar 
 

10 kap. 30 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor på den 
skolenhet som 
vårdnadshavarn
a önskar sig 

Ja  Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.4.11 Beslut om skolskjuts till 

hemskolan 
 
 
 
 
Beslut om skolskjuts till 
annan kommunal skola 
eller enskild skola inom 
kommunen 

10 kap. 32, 33, 40 
§§ 
Skollagen 

Hemskolans 
rektor 
 
 
 
 
 
Skolchef 

Ja 
 
 
 
 
 
Ja 

Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 
40 § - skolskjuts till 
friskolor endast 
överklagbar genom 
laglighetsprövning 
 

1.4.12 Åtgärder för en elev som 
inte bor hemma 

10 kap. 29 § tredje 
stycket 
 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.13 Beslut om att ta emot ett 
barn, som inte anses vara 
bosatt i Sverige, i 
grundskolan 

Skolförordning 
(2011:185) 
4 kap. 2 § andra 
stycket 
 

Rektor Ja Inte överklagbart 

1.4.14 Beslut om befrielse från 
skyldigheten att delta i 
obligatoriska inslag i 
undervisningen 

7 kap. 19 § 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
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1.5 Grundsärskolan 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.5.1 Beslut om mottagande av 

barn i grundsärskolan 
 

7 kap. 5 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.2 Beslut om att ta emot 
barn i grundsärskolan 
utan vårdnadshavarens 
samtycke 
 

7 kap. 5 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.3 Beslut om att ta emot en 
elev från grundskolan 
eller specialskolan under 
en försöksperiod om 
högst 6 månader 
 

7 kap. 8 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.5.4 Beslut om tidigare 
skolstart 

7 kap. 11 § 
Skollagen 
 

Rektor/ 
Förskolechef 

Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen. 
Samråd 
 

1.5.5 Beslut om uppskjuten 
skolplikt till det 
kalenderår barnet fyller 8 
år 

7 kap 10 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.6 Beslut om tidigare 
skolstart 

7 kap. 11  
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.5.7 Beslut om att medge 
fullgörande av skolplikten 
på annat sätt än som 
anges i skollagen 

24 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.8 Återkallelse av sådant 
medgivande 

24 kap 24 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.9 Beslut om föreläggande 
(vid vite) för 
vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter  

7 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.10 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 

6 § lagen om vite Arbetsutskott Ja Gråzon: 
laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 

1.5.11 Överenskommelse med 
annan kommun om 
placering och ersättning 
för elev, för vilken 
hemkommunansvar råder 
 

11 kap. 24 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.5.12 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun 
 

11 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.13 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev  
 

11 kap. 25 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.5.14 Beslut om elevs placering 
vid en annan skolenhet 
än den vårdnadshavare 
önskar 
 

11 kap. 29 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor vid den 
önskade 
skolenheten 

Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.15 Beslut om skolskjuts 11 kap. 31, 32, 39 
§§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
39 § skolskjuts till 
friskolor endast 
överklagbar genom 
laglighetsprövning 
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1.6  Fritidshem 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.6.1 Godkännande av enskilt 

fritidshem som inte 
anordnas vid en 
skolenhet med 
förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola 
 

2 kap. 5 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.6.2 Tilldelning av anmärkning 
inom ramen för tillsynen 

26 kap. 11 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.3 Föreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 10 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.4 Vitesföreläggande inom 
ramen för tillsynen 
 

26 kap. 27 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.6.5 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite inom 
ramen för tillsynen 

6 § lagen om vite Arbetsutskott Ja Gråzon: 
laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 

1.6.6 Återkallelse av 
godkännande eller beslut 
om rätt till bidrag 

26 kap. 13 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.6.7 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.6.8 Beslut om plats i 
fritidshem 
 

14 kap. 3, 4, 5 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.9 Beslut om plats i 
fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt 
stöd 
 

14 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.6.10 Beslut om uppsägning av 
plats på grund av 
obetalda avgifter 

Beslut i fullmäktige 
och nämnd 
(Regler och rutiner) 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

Socialtjänsten 
meddelas vid 
avstängning 
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1.7  Annan pedagogisk verksamhet 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.7.1 Rätt till bidrag och 

återkallelse av sådan rätt 
25 kap. 10, 11, 15 
§§ 
26 kap. 13 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.7.2 Beslut om föreläggande 
(vid vite) inom ramen för 
tillsynen 

26 kap. 10, 27 §§ 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja 27 § -  Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 
 

1.7.3 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
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1.8. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.8.1 Fastställande av dagar för 

höst- och vårterminens 
början och slut 

5 kap. 1,2 §§ 
GyF 

Skolchef Ja  

1.8.2 Fastställande av årlig 
plan för målinriktat 
förebyggande och 
förhindrande arbete samt 
erforderliga åtgärder för 
att motverka kränkande 
behandling av barn och 
elever 

6 kap. 6-11 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja  

1.8.3 Beslut Om avstängning 
av elev under högst 2 
veckor 

5 kap. 17-21, 24 §§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Utredning/samråd 
Till allmän 
förvaltningsdomstol. 
Första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.8.4 Beslut om avstängning av 
elev under mer än 2 
veckor. 
Beslut om förvisning av 
elev 

5 kap. 17-21, 24 §§ Arbetsutskott Ja Utredning/samråd 
Till allmän 
förvaltningsdomstol. 
Första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

 1.8.5 Ordna elevernas tillgång 
till skolbibliotek 
 

2 kap. 36 § 
Skollagen 

Rektor ja  
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1.9 Gymnasieskolan 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.1 Fastställande av plan för 

utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 
Fastställande av plan för 
individuellt program 
 

17 kap. 7 § 
Skollagen 
 
 
 

Rektor 
 
 
 
Rektor 

 Skolverkets 
föreskrifter 

1.9.2 Prövning av om en 
sökande är behörig och 
ska tas emot i 
gymnasieskolan 
 
Beslut om att ej ta emot 
elev på grund av att 
eleven inte är behörig 
 

16 kap. 36 § 
17 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor 
 
 
 
 
Rektor 

 Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.3 Beslut om mottagande av 
elev i första hand eller 
andra hand till nationella 
program 

16 kap. 36, 42-48 
§§ 
Skollagen 

Rektor  Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.4 Beslut om mottagande av 
sökande till 
programinriktat 
individuellt val eller till 
yrkesintroduktion som 
har uformats för en grupp 
av elever 
 

17 kap. 14 § 
Skollagen, 
6 kap. 1-2 §§ 
GyF 

Rektor  Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.5 Beslut om mottagande av 
ungdomar, även om de 
inte tillhör kommunen, 
som uppfyller 
behörighetsvillkoren till 
respektive 
preparandutbildning, 
yrkesintroduktion som 
inte har utformats för en 
grupp elever, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
 

17 kap. 21 § 
Skollagen, 
6 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.6 Beslut om det antal 
platser som ska avsättas 
för antagning inom fri 
kvot 
 

7 kap. 3 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.7 Beslut om antagning av 
elever till gymnasieskolan 

15 kap. 12 § 
Skollagen, 
7 kap. 1-10 §§ 
GyF 

Rektor  Får ej överklagas. 
Riktlinjer 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.8 Beslut om antagning vid 

senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen 
samt inträdesprov 

15 kap. 12 § 
Skollagen, 
7 kap. 8 § 
GyF 
 

Rektor  Innebär efter 
avslutad 
reservantagning 

1.9.9 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
programfördjupning 
 

3 kap. 6 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.10 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
individuellt val 
 

3 kap. 7 §  
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.11 Beslut om att 
arbetsplatsförlagt lärande 
ska finnas på 
högskoleförberedande 
program och 
omfattningen därav 
 

3 kap. 12 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.12 Beslut om antal 
undervisningstimmar för 
varje kurs och fördelning 
över läsåren 
 

3 kap. 22 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.13 Beslut om att 
undervisningstiden på ett 
nationellt program för en 
elev får fördelas över 
längre tid än tre år 
 

9 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.14 Beslut om avstängning i 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
kommunal 
vuxenutbildning,  
särskild utbildning för 
vuxna, 
utbildning i svenska för 
invandrare 
 

5 kap. 17 eller 19 
§§ 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.9.15 Samverkan med 
samhället i övrigt 
 

15 kap. 4 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.9.16 Informera om de 
nationella programmen 
och om möjligheterna att 
få utbildning på 
introduktionsprogrammen 
 

15 kap. 8 § Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.17 Ansvar för antagningen 

till de olika utbildningar 
som anordnas av 
huvudmannen 
 

15 kap. 12 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.18 Meddela att en elev 
börjar eller slutar vid en 
gymnasieskola med 
annan huvudman än 
hemkommunen 
 

15 kap. 15 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.19 Beslut om att eleverna får 
hålla sig med enstaka 
egna hjälpmedel 
 

15 kap. 17 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.20 Beslut om att en elevs 
utbildning på ett 
nationellt program till sitt 
innehåll får avvika från 
vad som annars gäller 
programmet 
 

16 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.21 Inhämta yttrande från 
den sökandes 
henkommun innan en 
sökande tas emot i annan 
kommun 
 

16 kap. 48 § 
Skollagen 

Skolchef  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.22 Beslut om förlängning av 
preparandutbildningen 
 

17 kap. 5 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.23 Beslut om minskning av 
omfattningen av 
utbildningen på 
introduktionsprogrammen 
 

17 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.24 Beslut om att ta emot 
ungdomar, som uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram, på 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 
  

17 kap. 11 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.25 Anordnande av 
programinriktat 
individuellt val som är 
inriktat mot 
yrkesprogrammet 
 

17 kap. 17 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.26 Lokala programråd för 
samverkan mellan skola 
och arbetsliv för 
yrkesprogrammen 
 

1 kap. 8 §  
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.27 Beslut om läsårets 
förläggning 
 

3 kap. 1, 2 §§ 
GyF 

Skolchef  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.28 Anordnande av idrotts- 

och friluftsverksamhet 
 

3 kap. 5 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.9.29 Beslut om erbjudande av 
programfördjupningskurs
er 
 

4 kap. 6 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.30 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
individuella val 
 

4 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.31 Beslut om 
arbetsplatsförlagt lärande 
på högskoleförberedande 
program samt 
omfattningen av det 
arbetsplatsförlagda 
lärandet 
 

4 kap. 12 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.32 Beslut om att 
arbetsplatsförlagt lärande 
ska förläggas till skolan 
 

4 kap. 13 § 
GyF 

Rektor 
 

 Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.33 Vidta åtgärder för att 
skolförlagt 
arbetsplatsförlagt lärande 
så snart som möjligt 

4 kap. 13 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.34 Beslut om stöd till 
inackordering 

15 kap. 32 § 
Skollagen 

Skolchef  Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
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1.10 Gymnasiesärskola 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.10.1 Beslut om mottagande i 

kommunens 
gymnasiesärskola av elev 
från annan kommun med 
hänsyn till elevens 
personliga förhållanden 
och särskilda skäl 
  

19 kap. 13 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.2 Beslut om mottagande i 
kommunens 
gymnasiesärskola av elev 
från annan kommun efter 
önskemål från elevens 
vårdnadshavare 

19 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.3 Beslut om mottagande i 
och antagning av elev till 
gymnasiesärskolan  

18 kap. 8, 10 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.10.4 Beslut om att frångå 
önskemål om placering 
om placeringen skulle 
medföra betydande 
organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen 

19 kap. 19§ 
Skollagen 

Rektor Ja Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.10.5 Beslut om skolskjuts 19 kap. 20, 21 §§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.10.6 Beslut om elev i 
gymnasiesärskolan skall 
gå på: 

1/ ett nationellt eller ett 
specialutformat program 
eller 

2/ ett individuellt 
program  

18 kap. 9, 10 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.7 Beslut om en elev som 
tas emot på ett 
individuellt program ska 
ges yrkesträning eller 
verksamhetsträning 

19 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 

1.10.8 Överenskommelse med 
annan kommun eller 
landsting om att någon 
av dessa ska ta emot elev 
vars 
gymnasiesärskoleutbildni
ng hemkommunen svarar 
för 

19 kap. 12 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.9 Beslut om avstängning i 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
kommunal 
vuxenutbildning,  
särskild utbildning för 
vuxna, 
utbildning i svenska för 
invandrare 
 

5 kap. 17 eller 19 
§§ 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.10.10 Fastställande av kursplan 
för lokal kurs 

13 kap. 3 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.10.11 Beslut om antal timmar 
för en kurs 

13 kap. 5 § 
GyF 

rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.10.12 Beslut om fördelning av 
undervisningstiden över 
läsåret 

13 kap. 6 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.13 Beslut om inrättande av 
lokala kurser 

13 kap. 8 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.14 Fastställande av antal 
undervisningstimmar för 
lokal kurs 

13 kap. 9 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.15 Fastställande, inom 
ramen för programmålen, 
av lokalt valbara kurser 

13 kap. 12 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.16 Beslut om lokala tillägg 13 kap. 14 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 

1.10.17 Beslut om anskaffning av 
platser för 
arbetsplatsförlagd 
utbildning 

13 kap. 15 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.18 Beslut om utbildning på 
skolan då 
arbetsplatsförläggning ej 
kunnat ordnas samt 
åtgärder för återgång till 
arbetsplatsförläggning 

13 kap. 16 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.19 Beslut hur 
anmälningsskyldigheten 
vid frånvaro pga sjukdom 
eller annan orsak ska 
fullgöras 

13 kap. 19 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.20 Fastställande av 
betygskriterier för lokala 
kurser 

13 kap. 22 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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A. Inledning 
Dessa riktlinjer beskriver de villkor och rutiner som gäller för  
godkännande och rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet.  
Enskild förskoleverksamhet är fristående förskola och enskild  
pedagogisk omsorg. 
Riktlinjerna utgår från: 
 

o Skollagen (2010:800) 
o Läroplan för förskola Lpfö 98, rev. 2010 
o Allmänna råd 
o Lagen om belastningsregister (1998:620) 
o Diskrimineringslagen (2008:567) 
o Socialtjänstlagen (2001:453) 
o Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
o Systematiskt brandskyddarbete (SBA) 
o Arvidsjaurs kommuns regler för förskoleverksamhet, fritidhemsverksamhet och 

pedagogisk omsorg 

Ovan nämnda lagar, läroplaner, allmänna råd och beslut, inklusive dessa riktlinjer, kallas i detta 
dokument för styrdokument. 

Innehavare av godkännande och rätt till bidrag kallas i detta dokument för huvudman. 

Riktlinjerna finns tillängliga på www.arvidsjaur.se.  

Observera att förvaltningen fortlöpande gör redaktionella förändringar  
i dokumentet och för in förändringar med anledning av förändringar  
i lagstiftning eller på grund av politiska beslut i kommunen. 
 

B. Godkännande och rätt till bidrag 

Ansökan 

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet (fristående 
förskola eller enskild pedagogisk omsorg) ska ansöka om detta hos Barn och 
Utbildningsförvaltningen. 

Ansökan gällande godkännande och rätt till bidrag kan göras av ett bolag, en förening, ett 
registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ. 

Ansökan ska följa dessa riktlinjer och göras på särskilda blanketter enligt de anvisningar som 
finns på kommunens hemsida (www.arvidsjaur.se). 

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får 
kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till 
andra som har tagits emot (skollagen 25 kap. 11 § sista stycket). 

Ej heller får det finnas egna barn under 1 års ålder i verksamheten. 
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Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska göras i god tid innan verksamheten 
beräknas starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till 
Barn och utbildningsförvaltningen är strävan att utredningstiden ska vara högst 
4 månader. 

Huvudmannen ska, innan verksamheten startar i de för ändamålet avsedda lokalerna, ha 
fått följande nödvändiga tillstånd/godkännande: 

• Protokoll från Miljöenhetens miljöprövning av lokalen 
• Hyreskontrakt alternativt intyg från hyresvärd att huvudmannen 

ämnar få kontrakt vid ett eventuellt godkännande från utbildnings- 
nämnden att starta verksamheten. 

När en fullständig ansökan inkommit till Barn och Utbildningsförvaltningen genomför 
förvaltningen en konsekvensanalys för att ta reda på vilka organisatoriska och ekonomiska 
effekter den tillkommande verksamheten har på lång sikt för redan befintliga kommunal 
förskoleverksamheter. 

Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag kan inte överlåtas. Läs mer om detta under 
rubriken "Vid förändringar". 

Huvudmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande styrdokument. 

Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande. 

Observera att barn inskrivna i en verksamhet som saknar godkännande och rätt till bidrag 
saknar det försäkringsskydd som kommunen har för barn i verksamhet med 
godkännande/rätt till bidrag. 

Överklagande av beslut 
Beslut om godkännande, rätt till bidrag, föreläggande, upphävande, återkallande av 
godkännande/rätt till bidrag kan överklagas hos allmänna Förvaltningsrätten (skollagen 28 
kap. 5 § punkt 1-2 samt 8-11). 

Överklagandet ska skickas till utbildningsförvaltningen inom tre veckor från det att 
utbildningsnämndens protokollet är anslaget i kommunhusets entré. Överklagande ska vara 
skriftligt och innehålla namn/företag, personnummer, organisationsnummer, postadress 
och telefonnummer.  

Överklagandet ska vara undertecknat och skicka det till: 

  Arvidsjaurs kommun 
  Barn och Utbildning 
  933 81 Arvidsjaur 

Barn och Utbildningsförvaltningen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Om det 
har det, så skickar förvaltningen vidare överklagandet samt förvaltningens yttrande till 
Förvaltningsrätten. 
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Vid förändringar 
Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslut om 
godkännande upphävas. Därmed upphör även rätt till bidrag. Önskar huvudmannen ett 
nytt godkännande och rätt till bidrag ska en ny ansökan göras. 

Om huvudmannen önskar förändra det maximala platsantalet eller flytta verksamheten 
inom en fastighet (huskropp) ska huvudmannen ansöka om nytt reviderat godkännande. 

Byte av ägare av huvudmannen, förändringar av företagsstyrelse, byte av 
verksamhetschef, pedagogisk ledning/ansvarig och ändrad inriktning med mera, ska 
omgående och skriftligen anmälas till Barn och Utbildningsförvaltningen. 

Om en ny huvudman önskar ta över en befintlig verksamhet ska ansökan om 
godkännande och rätt till bidrag lämnas in till Barn och Utbildningsförvaltningen. Beslut 
om att ny en huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig 
förskoleverksamhet kan fattas först när godkännandet och beslutet om rätt till 
bidrag/ersättning är uppsagt av tidigare huvudman. 

Barn och Utbildningsförvaltningen rekommenderar att huvudmannen tar kontakt med 
förvaltningen för information om vad som gäller vid en viss förändring/situation. 

C. Tillsyn 
Kommunens tillsynsansvar innebär rätt att inspektera verksamheten samt inhämta de 
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 

Huvudmannen ska vid tillsynen kunna visa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
förutsättningarna för godkännandet/rätt till bidrag samt att gällande styrdokument följs. 

I tillsynen ingår även att ta emot och utreda synpunkter/anmälningar från föräldrar eller 
medborgare. 

Via kommunens tillsyn får det allmänna insyn i verksamheten. Tillsynen ska också ses om 
ett stöd för verksamheterna. 

Vid tillsynen granskar utbildningsförvaltningen bland annat följande: 

• Att verksamhetens interna styrdokument 
 (till exempel verksamhetsidé, verksamhetsplan, och verksamhets
 berättelse med mera) beskriver och följer de uppdrag som anges i 
 styrdokumenten. I tillsynen ingår också att kontrollera att denna 
 dokumentation beskriver den faktiska verksamheten. 

• Hur verksamheten utför det pedagogiska uppdraget och hur arbetet 
 följer givna styrdokument.  

• Att verksamheten har upprättat en plan mot kränkande behandling.  

• Att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och 
 utvecklar utbildningen enligt skollagen 4 kap, 2-8 §§. 

• Verksamhetens personal när det gäller utbildningsnivå, språkkunskaper, 
 personalomsättning, registerutdrag, med mera.  

7
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• Barngruppernas storlek och verksamhetens personaltäthet. 

• Rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt kris 
 beredskap. 

• Verksamhetens lokaler när det gäller ändamålsenlighet (utformning, 
 plats för olika aktiviteter, utrustning och barnsäkerhet). 

• Hur verksamheten tar ansvar för barn i behov av särskilt stöd. 

• Hur huvudmannen uppfyller krav på ansvarsfullt företagande. 

Tillsynen kan genomföras både planerat och oannonserat. Vid tillsyn har 
utbildningsförvaltningen rätt att få tillgång till de dokument som efterfrågas. 

Föreläggande och återkallande av godkännande 
och rätt till bidrag 
Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som har fått beslut om 
godkännande ska utbildningsförvaltningen förelägga huvudmannen att se till att 
missförhållandet åtgärdas (skollagen 26 kap. 10-11 §§). 

Om missförhållandet är allvarligt eller Barn och Utbildningsförvaltningens föreläggande inte 
följs, får Barn och Utbildningsnämnden återkalla godkännandet (skollagen 26 kap. 14-16 
§§), 

Om godkännandet återkallas ska Barn och Utbildningsnämnden även återkalla rätten till 
bidrag. 

Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter att lämna 
utdrag ur belastningsregistret, för personal inom förskoleverksamhet, och 
att bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen (skollagen 2010:800 och 
lagen om belastningsregister 1998:620). 

Om en verksamhet inte uppfyller de villkor som anges i skollagen 2 kap. 5-7 §§ ska rätten 
till bidrag återkallas (skollagen 26 kap, 13 §), 

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslut om godkännande 
upphävas och en ny ansökan ska göras till utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningens beslut om föreläggande och utbildningsnämndens beslut om 
återkallande av godkännande gäller omedelbar. 

D. Krav på ansökan och på pågående verksamhet  

Uppgifter om huvudmannen 

I ansökan ska huvudmannen redovisa syfte och uppdrag i form av bolagsordning, 
stiftelseurkund, föreningsstadgar eller motsvarande.  Juridiska personer ska lämna bolags- 
eller organisationsbevis med uppgift om organisationsnummer, firmaadress, 
firmatecknare, bokföringsår och revisor. Huvudmannen ska inneha F-skattebevis och i 
förekommande fall vara registrerad som arbetsgivare. 

Barn och Utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att inför en prövning av en 
ansökan göra en lämplighetsprövning av huvudmannen och av de personer som står 
bakom det enskilda rättssubjektet. 
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Huvudmannen ska lämna utdrag ur belastningsregistret (skollagen 2010:800 2 kap. 31 
§). Utdraget ska lämnas i obrutet kuvert till utbildningsförvaltningen. Förvaltningen kan 
också komma att göra kontroller hos bland annat Skatteverket. 

Brister i ansvarigt företagande och brister i skötsel av den egna ekonomin hos de personer 
som står bakom rättssubjektet kan påverka bedömningen av beslut om godkännande/rätt 
till bidrag. 

Ansökan från huvudman som uppenbart inte delar styrdokumentens värdegrund kommer att 
avslås. 

Skatter, avgifter och ekonomiska redovisningar 
Utbetalning av ersättning kan inte göras till huvudman som saknar 
F-skattebevis eller som i förekommande fall saknar registrering som arbetsgivare. 

Huvudmannen ska uppfylla skollagens krav på stabilitet. 

Skatter och avgifter ska betalas i rätt tid. Årsredovisning och revisioner ska göras i 
enlighet med gällande lagstiftning och deklarationer ska lämnas enligt gällande 
bestämmelser till Skatteverket. 

Beskrivning och utvärdering av verksamheten 
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva verksamhetens inriktning, idé och mål. 
Beskrivningen ska utgå från gällande läroplaner, allmänna råd och övriga styrdokument. 
Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten årligen ska utvärderas. 

Inför varje arbetsår ska en verksamhetsplan formuleras och dokumenteras. Planen ska 
beskriva det kommande årets arbete och planen ska knyta an till nationella 
styrdokument. Mål ska formuleras och vara uppföljningsbara. 

Huvudmannen ska löpande genomföra en egenkontroll och kontinuerligt uppdatera uppgifter 
på eventuell egen hemsida. 

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete ska årligen upprättas. Denna ska innehålla en 
utvärdering av hur väl verksamheten arbetat i relation till uppnådda mål. 

Plan för åtgärder mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska varje år formulera en plan för åtgärder som syftar till att motverka 
kränkande behandling (skollagen 6 kap.), 

En plan ska också utformas årligen för åtgärder som behövs för att enligt 
diskrimineringslagen 3 kap. 15 §: 

• Främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i 
 verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan 
 trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

• Förebygga och förhindra trakasserier.  
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Öppethållande 
Förskola och pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet vardagar klockan 06.30- 18.30. 
Detta tidsintervall kallas verksamhetens ramtid vilken även innefattar skälig tid för att 
lämna och hämta barnet. 

Under semestertid, jul och nyårshelger stänger vissa förskolor och pedagogisk omsorg. 
Förskolan och den pedagogiska omsorgen har även ett antal planeringsdagar under året 
när verksamheten stänger. Vid de dagarna ska barnen erbjudas möjlighet att få tillfällig 
placering på en annan enhet. 

Föräldrarna blir meddelande i god tid innan. Det blir ingen reducering av 
barnomsorgsavgiften för de dagarna. 

Huvudmannen och föräldrar kan komma överens om kortare öppettider under 
förutsättning av att alla föräldrars behov har beaktats. Huvudmannen måste ändra 
verksamhetens öppettider om en enskild förälder får behov av längre omsorgstid inom 
ramtiden. Föräldrarnas förändrade behov av omsorgstid ska mötas omgående. 

Huvudmannen ska i sitt informationsmaterial ange kommunens regler för ramtiden och 
att barn har rätt till omsorg inom denna tid om behov finns. Har huvudmannen en hemsida 
för verksamheten ska denna information även läggas där 

Föräldrars behov av öppettider måste kontinuerligt följas upp av huvudmannen. Föräldrar 
ska erbjudas alternativ förskoleverksamhet om en verksamhet ska ha stängt. 

Platsantal gruppstorlek 
Huvudmannen ska i sin ansökan ange önskemål gällande verksamhetens maximala 
platsantal. Ansökan ska också ange den planerade gruppindelningen. 

I beslutet om godkännande anges verksamhetens maximala tillåtna antal platser, det vill 
säga inskrivna barn. Barnantalet får inte överstiga platsantalet som anges i beslutet oavsett 
om inskrivna barn är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun eller inte. Önskar huvudmannen 
utöka antalet platser ska nytt, reviderat, godkännande sökas. 

Barnsäkerhet 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet. Barn som är inskrivna i godkänd 
verksamhet omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Information om 
denna olycksfallsförsäkring finns på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se under fliken 
Bo och leva 

Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras innan verksamheten startas och därefter en 
gång per år. 

Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet och kriser ska finnas och dessa ska uppdateras 
varje år. Checklista för barnsäkerheten inom fristående förskolor och enskild pedagogisk 
omsorg ska användas. 

Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Barnlistor ska sparas och 
listor för minst de senaste 6 månaderna ska finnas tillgängliga vid inspektion. 

Tillbud och olyckor av allvarligare slag ska dokumenteras och vårdnadshavare ska 
omgående informeras. Observera att vissa olyckor ska anmälas till försäkringsbolag och 
Arbetsmiljöverket. 
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Personal 
Huvudmannen ansvarar för att personalen i verksamheten är väl insatta i gällande 
styrdokument och i deras ansvar för det pedagogiska arbetet och barns säkerhet. 

Huvudmannen har också arbetsgivaransvar och ska följa gällande lagar, förordningar och 
avtal när det gäller arbetsrätt/arbetsmiljö. 

I all verksamhet ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

För förskola gäller att den pedagogiska ledningen/ansvariga på varje enskild 
verksamhetsställe (adress) ska vara högskoleutbildad pedagog med inriktning på de 
åldrar som verksamheten vänder sig till. 

För varje grupp/avdelning bör de finnas minst en personal med pedagogisk 
högskoleutbildning med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till. 

För pedagogisk omsorg gäller att dagbarnvårdare och personal ska ha grundläggande 
utbildning i barnkunskap och pedagogik samt/eller erfarenhet av arbete i barngrupp vid 
förskola. 

Personal med utländsk utbildning ska ha sin examen validerad för att den ska kunna 
bedömas. 

Personal som behärskar det svenska språket ska finnas i tillräcklig omfattning på varje 
avdelning för att garantera att barnen får egen språkutveckling i svenska. 

I ansökan om godkännande ska planerad personalorganisation, personalens 
utbildningsnivå och fördelning anges. Utbildningsnivå ska alltid beskrivas utifrån examens- 
eller utbildningsbevis. 

I redovisningar till förvaltningen ska personalens utbildningsnivå anges enligt följande: 

• Begreppet "pedagog" ska motsvaras av högskoleutbildad/ 
 examinerad personal.  

• Utbildningsnivå enligt examen. 

• Eventuell tilläggsutbildning. 

Uppnås inte den utbildningsnivå som huvudman angivit i sin ansökan om godkännande ska 
detta anmälas till Barn och Utbildningsförvaltningen. 

Den som erbjuds anställning inom förskola samt inom annan pedagogisk verksamhet 
som avses i skollagen 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur 
det register som förs enligt lagen om belastningsregister (1998:620). Utdraget ska vara 
högst ett år gammalt och ska överlämnas i obrutet kuvert. Den som inte har lämnat ett 
registerutdrag ur belastningsregistret inte får anställas (skollagen 2 kap 31 §). För enskild 
pedagogisk omsorg krävs även utdrag ur belastningsregistret på övriga myndiga personer 
boende på adressen. 

Ett godkännande ska återkallas om skyldigheten enligt denna lag inte iakttas och bristerna 
inte avhjälps efter påpekande för den som ansvarar för verksamheten (skollagen 26 kap. 
13 §). 
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Specialregler för personal 
Den som är eller har varit verksam inom enskilt driven verksamhet omfattas av tystnadsplikt 
(skollagen 29 kap. 14 §). 

Verksamma inom enskild driven verksamhet har skyldighet att genast anmäla till 
socialnämnden om man inom sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) 

Dessa specialregler och krav på kännedom om gällande styrdokument gäller också för 
frivilliga som utan ersättning utför sysslor i verksamheten. Detta gäller exempelvis för 
föräldrar som städar, lagar mat eller deltar i barngruppernas aktiviteter. 

Kost 
I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på barnens 
vistelsetider. 

Måltiderna ska vara jämt fördelade över dagen och serveras vid för barnen lämpliga 
tidpunkter med hänsyn till deras fysiologiska behov och dagsrytm. 

Kosten ska vara välkomponerad, variationsrik, näringsrik och vällagad. 

Det ska vid behov serveras specialkost. 

Matsedeln bör i huvudsak följa kommunens matsedel för förskolor/skolor. 

Lokaler 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga vilket innebär att de ska ge möjlighet till en pedagogisk 
verksamhet i linje med styrdokumentens krav. Lokalerna ska ge möjlighet till skapande i 
bild och form, bygg/konstruktion, rollek, rörelse, fri lek, vila och avkoppling. 

Varje verksamhet ska ha lokaler som är anpassade till barnantalet oavsett om aktiviteter 
ofta förläggs utanför lokalerna. 

Det ska finnas tillgång till lämplig och säker utomhusmiljö i direkt anslutning till 
verksamhetens lokaler. 

Bostaden ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. 

Finns det begränsningar i användandet av bostaden ska detta framgå av ansökan. 

Lokalerna ska ha en hög grad av tillgänglighet och säkerhet och erbjuda varje enskilt 
barn en rimlig yta. Rum där barn vistas ska ha god ventilation och ett naturligt ljus. 
Beträffande tillagning av måltider gäller särskilda regler för tillagningskök respektive 
mottagningskök, se Livsmedelverkets hemsida. 

Lokalerna bedöms utifrån skollagens krav på ändamålsenlighet men kan inte godkännas om 
det finns brister i förhållande till annan lagstiftning. Arbetsmiljöansvaret och ansvaret för 
barnens säkerhet vilar på huvudmannen. Lokalerna får endast användas för den 
verksamhet godkännandet gäller. 

Bostaden ska godkännas av kommunen. 
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Utomhusverksamhet 
I ansökan ska verksamhetens planering för utomhusverksamhet beskrivas. Finns egen 
gård (gård ägs eller hyrs) ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån 
barnsäkerhet och barnens behov minst en gång per år. 

Samverkan med vårdnadshavare 
All verksamhet ska stå öppen för vårdnadshavare i den meningen att de ska kunna besöka 
verksamheten, sätta sig in i verksamhetens arbete och syfte samt kunna lämna sina 
synpunkter. Vårdnadshavare ska informeras om planering och om vad som händer under 
barnets vistelse i verksamheten. Vårdnadshavare ska omgående informeras vid viktiga 
händelser. 

Huvudmannen ska informera vårdnadshavare om vilka styrdokument som gäller för 
verksamheten och vad dessa innebär. Regler och rutiner ska finnas lätt tillgängliga. 

Föräldrar som inte är vårdnadshavare ska så långt det är möjligt involveras i samma mån 
som vårdnadshavaren. 

Föräldraavgifter 
Maxtaxa gäller för enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Beslut om 
avgifter fattas av kommunfullmäktige. 

För enbart allmän förskola får ingen avgift tas ut. 

Huvudmannen får inte ställa några ekonomiska krav utöver avgiften. Det innebär att 
administrations-, föräldraavgifter eller liknande inte får tas ut. 
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E. Rätt till plats i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Allmänt  

Förskoleverksamhet bedrivs som ett komplement till hemmet och erbjuds barn i 
åldern 1 år t.o.m. första halvåret det år barnet fyller 6 år. Förskoleverksamhet bedrivs för 
barn som inte går i skolan. 

Fritidsverksamhet/skolbarnsorg bedrivs för barn som behöver omsorg utöver 
tiden i förskoleklass eller i grundskolan. Fritidshem/skolbarnsomsorg finns för barn i 
åldern 6-12 år. 

Allmän förskola gäller för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år och 
är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag/15 timmar per 
vecka.  

Föräldrar kan göra ett aktivt val av plats i förskoleklass från och med höstterminen det 
år då de fyller sex år. För barn som har för avsikt att börja grundskolan vid sex års ålder 
kan föräldrarna göra ett aktivt val av förskoleklass från och med höstterminen det år 
barnet fyller fem år. 

Vårdnadshavare har möjlighet att begära att ett barn inte ska börja i förskoleklass och att 
barnet i stället ska vara kvar i förskolan som sexåring. Ett barn som är kvargående på 
detta sätt i förskolan har ingen självklar rätt att gå i förskoleklass som sjuåring. Önskar 
vårdnadshavare att barnet ska få uppskjuten skolstart ska detta beslutas av den som 
ansvarar för skolpliktsbevakningen vilket oftast är hemskolans rektor. 

Fristående förskola som är godkänd och med rätt till bidrag ska vara öppen för alla barn 
som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet (skollagen 8 kap. 18 §). 

Huvudmannen behöver inte ta emot ett barn om hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag för barnet (skollagen 8 kap. 23 § andra stycket och 25 kap. 10 § punkt 3). 

Barnets hemkommun, det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört, ansvarar för 
att barnet erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Godkänd verksamhet med rätt 
till bidrag får ersättning från inskrivet barns hemkommun. 

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ska erbjudas i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets behov. Verksamhet ska 
också tillhandahållas barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande eller föräldralediga. 

En förutsättning för att få ett erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på 
obetalda barnomsorgsavgifter till kommunen. Undantag ska dock göras för barn som är i 
behov av särskilt stöd för sin utveckling (skollagen 8 kap. 9 §). 

”Regler och rutiner” för förskole- och fritidshemsverksamheten ska gälla även i 
motsvarande fristående verksamheter. 
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F. Rätt till ersättning 

Allmänt 
Ersättningens storlek beslutas av Barn och Utbildningsnämnden varje år. 

Utbetalning av ersättningen kan enbart göras till huvudman med beviljat godkännande och 
rätt till bidrag. 

Utbetalningen av ersättning kan inte göras när en huvudman saknar F-skattebevis och i 
förekommande fall saknar registrering som arbetsgivare. 

Ersättning utgår endast för barn som är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun. 

Ersättning för inskrivet barn som flyttar från Arvidsjaurs kommun utgår till och med den 
14:e i den månad som barnet är folkbokfört i Arvidsjaur. Ersättning för barn som flyttar 
till Arvidsjaurs kommun, se "Ersättningsrutiner" nedan. 

Huvudmannen är ansvarig för att underlag för ersättning är rättvisande och att de lämnas in 
inom de tidsramar som Barn och Utbildningsförvaltningen fastställer. 

Information om ersättningar kan lämnas av Barn och Utbildningsförvaltningens handläggare. 

Ersättningsrutiner 
Ersättning för förskola och annan pedagogisk omsorg utgår för varje inskrivet barn som 
är folkbokfört i Arvidsjaurs kommun.  
Ersättningen utbetalas månadsvis och grundar sig på placerade barn i 
utbildningsförvaltningens resurssystem den 15:e varje månad förutom i augusti då 
avstämningsdatum är den 30:e. 

Justering av utbetalning görs om utbildningsförvaltningen har felat, vid ändrad folkbokföring 
samt om skolan inkommit med felaktiga underlag. I dessa fall justeras ersättning i 
efterskott nästkommande månad. 

Särskild ersättning 
Barn i omfattande behov av särskilt stöd 

Kommunen ska lämna ett tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbeloppet för ett barn i behov 
av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen (skollagen 8 kap. 23 § och 25 kap. 13 §). 

Ersättningsrutiner i vissa fall 

I samband med en konkurs utbetalas eventuell ersättning till konkursförvaltare enbart för 
de dagar då konkursförvaltaren har bedrivit verksamheten. För att ersättningen ska kunna 
utbetalas måste konkursförvaltaren ha ansökt om ett tillfälligt godkännande och rätt till 
bidrag. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid fattas efter särskild prövning i varje enskilt 
fall av Barn och Utbildningsförvaltningen. Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd 
för barn mellan 1-10 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter 
och helger. Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och 
ha prövat andra möjligheter att tillgodose behov av barnomsorg (www.arvidsjaur.se). 
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G. Vissa särskilda förutsättningar  

Allmän förskola 
Allmän förskola är avgiftsfri barnomsorg tre timmar per dag (525 tim/år) för barn mellan 3 
till 5 år. Det är samma verksamhet som den vanliga förskolan. 

Vårdnadshavare erbjuds plats i förskolan från höstterminen det år barnet fyller tre år.  

Huvudman som har ett godkännande att bedriva förskola, har skyldighet att inom ramen 
för sin verksamhet tillhandahålla allmän förskola för de barn som är inskrivna i 
förskolan. 

Pedagogisk omsorg 
Med pedagogisk omsorg menas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte är 
förskola, öppen förskola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan 
till exempel vara familjedaghem och flerfamiljesystem. 

Familjedaghem 
Ett familjedaghem är ett alternativ till förskolan. Verksamheten kännetecknas av att en 
dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten barngrupp. Bostaden ska vara 
anpassad för arbete med barn och ändamålsenliga i enlighet med familjedaghemmets 
uppdrag. Den ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Finns 
begränsningar i nyttjandet av bostaden måste det framgå av ansökan. Bostaden ska 
godkännas av utbildningsförvaltningen. 

Ett familjedaghem ska inte ha fler än sex barn inskrivna. 

Företaget ska inneha F-skattebevis och vara registrerat som arbetsgivare. 

Familjedaghemmets uppgifter och de krav som ställs på verksamheten utgår från skollagen 
och lagens krav förtydligas i Skolverkets allmänna råd för familjdaghem. Läroplan för 
förskolan ska vara vägledande. 

För familjedaghem gäller att dagbarnvårdare och personal ska ha grundläggande utbildning 
när det gäller barnkunskap och pedagogik samt/eller erfarenhet av arbete i barngrupp 
(förskola). 

Använder familjdaghemmet en kompletterande lokal ansvarar familjdaghemmet att 
denna är barnsäker och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 

I övrigt gäller de riktlinjer som anges i detta dokument.  

Flerfamiljsystem 
Ett flerfamiljsystem är ett alternativ till förskolan. Två eller tre familjer kan genom 
exempelvis en ekonomisk förening eller handelsbolag bilda ett "flerfamiljsystem". 
Företaget anställer en barnskötare/pedagog som tar hand om "företagets barn". 
Verksamheten utförs i familjernas bostad och bostaden som ska användas ska uppfylla 
samma krav som gäller för familjdaghem och ska godkännas av utbildningsförvaltningen. 
För verksamheten gäller samma krav som för ett familjdaghem. 

I övrigt gäller de riktlinjer som anges i detta dokument. 
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H. Styrdokument 
Statliga styrdokument kan hämtas på www.skolverket.se. Dessa riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg, liksom blanketter 
och anvisningar för blanketterna, kan hämtas på www.arvidsjaur.se. 

Lagar 

• Skollagen (2010:800) 

• Lagen om belastningsregister (1998:620) 

• Diskrimineringslagen (2008:567) 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 

Förordningar 

• Läroplan för förskolan Lpfö 98 Övriga styrdokument 

• Skolverkets allmänna råd 

• Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 

• Systematiskt brandskyddarbete (SBA) 

• Arvidsjaurs kommuns regler och rutiner för förskoleverksamhet, 
 fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. 

 

I. Årlig redovisning av handlingar 
Enskild pedagogiska omsorg ska för varje verksamhetsår, oavsett om verksamheten varit 
föremål för tillsyn under året eller inte, inkomma med följande dokumentation: 

• Årsredovisning för föregående räkenskapsår, 

• Verksamhetsberättelse, kortfattat om det pedagogiska arbetet under året, 

• Kvalitetsredovisning, 

• Budget för kommande verksamhetsår, 

• Tillbud/olycksfall av allvarligare slag. 
 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 76 
 
 

 
 
Rutiner för 
förbättringsförslag, 
klagomål och beröm inom 
utbildningsverksamheten i 
förskolor, grundskolor och 
gymnasium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Berörda 
 
 

Bou § 65 Dnr 00299/2011 609 
 
Rutiner avseende förbättringsförslag, klagomål och beröm inom 
utbildningsverksamheten i förskolor, grundskolor och gymnasium i 
Arvidsjaurs kommun har upprättats. 
 
Syftet med rutinerna är att få underlag för att förbättra verksamheten samt att 
ge medborgarna större möjlighet att påverka. Ibland kan det handla om att 
tydligt förklara verksamhetens uppdrag och gränserna för detta samt 
uppmärksamma politikerna på frågor där det finns ett opinionstryck om 
förändringar. 
 
Genom tydliga regler för hanteringen av förslag, klagomål och beröm får 
politikerna ett underlag om vilka frågor som engagerar medborgarna. 
Medborgarna får en garanti för hur förslag, klagomål och beröm hanteras. 
Den som lämnat ett skriftligt förslag, klagomål eller beröm ska få svar inom 
10 dagar. Administrationen sköts av barn- och utbildningskontoret. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta rutiner för förbättringsförslag, klagomål och beröm inom 

utbildningsverksamheten i Arvidsjaurs kommun enligt bilaga till 
protokollet. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 65. 1 (3) 
 

 
R u t i n e r  f ö r  

F ö r b ä t t r i n g s f ö r s l a g ,  k l a g o m å l ,  
s y n p u n k t e r  o c h  b e r ö m  i n o m  
u t b i l d n i n g s v e r k s a m h e t e n  i  

A r v i d s j a u r s  k o m m u n  
 
Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun har beslutat att införa rutiner för 
förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm i verksamheterna förskolor, 
grundskolor och gymnasium.  
 

Syftet med rutinerna 
Syftet är att få underlag för att förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större 
möjlighet att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och 
gränserna för detta och uppmärksamma politikerna på frågor där det finns ett opinionstryck 
om förändringar. 
 

De allra flesta frågor som kan uppstå mellan medborgare och de ansvariga i våra 
verksamheter bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut eventuella missuppfattningar 
eller rätta till misstag. Men ibland är man inte överens om tolkningen av de regler som 
finns eller missnöje med reglerna i sig. 
 
Genom tydliga regler för hanteringen av förslag, klagomål och beröm får politikerna ett 
underlag om vilka frågor som engagerar medborgarna. 
Medborgarna får en garanti för hur vi hanterar förslag, klagomål och beröm.  
 

Den som lämnat ett skriftligt förslag, klagomål eller beröm ska få svar inom 10 dagar. 
Administrationen sköts av Barn- och utbildningskontoret. 
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F r ågo r  o ch  s va r  
 
Vem framför jag mina synpunkter till? 
Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där synpunkten 
hör hemma. I förskola och skola handlar det i första hand om att framföra synpunkter till 
berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känslig, 
är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. 
Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och utbildningskontoret. 
 
Måste jag skriva? 
Det underlättar om du skriver ner dina synpunkter. På din förskole- eller skolenhet eller på 
Barn- och utbildningskontoret kan du få hjälp med detta. 
 
Hur lång tid tar det innan jag får svar? 
Inom 10 arbetsdagar skall du få ett svar. 
Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att 
undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar så meddelar vi dig orsaken  till 
fördröjningen. 
 
Om jag inte är nöjd med svaret? 
Om du inte är nöjd med det svar vi har givit dig kan du begära att den överordnade chefen 
gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela ärendet för att se 
om det finns några oklarheter eller felaktigheter. 
Du skall få besked om detta inom ytterligare tio arbetsdagar. Blir det någon förändring 
informerar vi dig om denna. 
 
Vad händer med klagomålet? 
Alla skriftliga synpunkter som kommit in redovisas muntligt början av kalenderåret till 
barn- och utbildningsnämnden. Därefter förvaras de i en akt som är allmän och oftast 
offentlig. 
 
Kan jag klaga på vad som helst? 
Ja, men du ansvarar själv för vad du skriver. 
 
Vem kan läsa mina synpunkter? 
I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen 
är allmän handling och nästan allt blir då offentligt. Det innebär att alla som frågar efter 
handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad. 
I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund 
för att sekretessbelägga en skrivelse – det räcker alltså inte med att du som skribent begär 
att den inte ska vara offentlig. 
 
Kan jag vara anonym? 
Nej, vi behandlar inga förslag, klagomål eller synpunkter som är anonyma.  
Vi måste veta vem vi ska skicka svar till. Anonyma klagomål kan ofta inte heller tillmätas 
lika stor betydelse som när någon står bakom dem 
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Formulär för förbättringsförslag, klagomål, 
synpunkter och beröm på kommunens barn- 
och utbildningsverksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för förskolor och 
skolor i Arvidsjaurs kommun har beslutat att införa rutiner för 
hanteringen av förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och 
beröm. 
I enlighet med Skollagen 4 kap. 8 §. 
 
 
Dina förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och/eller beröm: 
 
 
 
 
 
 
 
Ange vilken enhet det gäller: 
 
 
 
Beskriv här kort det du vill framföra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din kontaktinformation: 
 
Namn: 

Adress: 

Telefon: 

E-post: 

Anonyma synpunkter behandlas inte. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 77 
 
 

 
 
Timplan för 
grundsärskolan 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Rektorer  
 

Bou § 66 Dnr 00300/2011 611 
 
Timplan för grundsärskolan i Arvidsjaurs kommun har upprättats. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa timplan för grundsärskolan enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 66. 
 
 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 78 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2011-08-31 
– Gymnasieskolan 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Peter Andersson 

Bou § 67 Dnr 00303/2011 042 
 
Delårsbokslut 2011-08-31 avseende gymnasieskolans verksamhet har 
upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsbokslut 2011-08-31 för gymnasieskolan 

enligt bilaga till protokollet. 
att uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att påbörja arbetet med 

flygskolans avveckling. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 67. 1 (6) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2011  
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden – 8 Sandbackaskolan  
 
Sandbackaskolan (inkl. flygskola och trafikskola) 
 

Tkr 
  

2011 2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förb i 

% Redovisat 

Förändr 
i % 

2011/10

 

Personal  28 069 19 376 69 19 593 -1 28 300
Verksamhet 34 340 21 272 62 21 351 0 31 800
Interkommunala 
avgifter 8 400 6 897 82 5 964 16 10 100
Lokaler 6 078 4 133 68 4 057 2 6 200
Summa kostnader 76 887 51 678 67 50 965 1 76 400
       
Interkommunala 
ersättn. -41 863 -20 209 48 -24 894 -19 -30 400
Övriga intäkter -3 350 -3 790 113 -3 416 11 -5 000
Summa intäkter -45 213 -23 999 53 -28 310 -18 -35 400
       
Netto 31 674 27 679 87 22 656 22 41 000
Periodresultat: -6 563 - 1 723 -9 326
 
Flygskolan (separerat från totalen) 
 

Tkr 
  

2011 2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förb i 

% Redovisat 

Förändr 
i % 

2011/10  
Personal  2 111 1 330 63 1 227 8 2 100
Verksamhet 27 820 16 997 61 17 403 -2 25 900
Lokaler 361 245 68 240 2 350
Summa kostnader 30 292 18 572 61 18 870 -2 28 350
        
Interkommunala ersättn. -32 963 -14 637 44 -19 536 -25 -21 150
        
Netto - 2 671 3 935 -147 -666 -591 7 200

Periodresultat: -5 715 326 -9 871
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Trafikskolan (separerat från totalen) 
 

Tkr 
 

2011 2010 Prognos 

  Budget Redovisat 
Förb i 

% Redovisat 

Förändr i 
% 
2011/10  

Personal  1 719 1 146 67 1 290 -11 1 900
Verksamhet 490 320 65 261 -23 475
Lokaler 84 57 68 56 2 90
Summa kostnader 2 293 1 523 66 1 607 -5 2 465
        
Intäkter -2 000 -1 098 55 -1 351 -19 -1 700
        
Netto 293 425 145 256 66 765

Periodresultat: -229 -287 -472
 
Ekonomi 
 
Bruttokostnaderna för Sandbacka har för de första åtta månaderna är i princip identiska 
jämfört med samma period året innan. Personalkostnaden har reducerats något men samtidigt 
har verksamhetskostnaden stigit i motsvarande grad. Sett till ekonomin sammantaget följer 
våra kostnader i stort sett uppsatt budget. Personalkostnaderna är något lägre även den andra 
kvartilen i år vilket till del beror på att sjukskrivningar inte täckts upp fullt ut samt att några 
har tagit tjänstledigt och återbesättning har inte skett i samma omfattning. 
 
Intäktsmässigt är vi långt ifrån balanserade. Vårt stora inkomstbortfall härrör sig främst till 
färre flygelever. De interkommunala intäkterna för eleverna på Flygskolan är nästan 5,0 Mkr. 
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. På grund av dåligt väder har hösten inletts med väldigt låg flygverksamhet, detta 
bidrar till att hålla ned kostnaderna och således även underskottet som vid normalflygning 
skulle vara ännu större. Konsekvensen av detta kan bli att kostnaden för kommande vår ökar 
då timmarna skjuts framåt. 
 
Trafikskolan visar också ett negativt periodresultat, dock något bättre än vid samma tidpunkt 
i fjol. Även här är det intäktsminskningen som skapar resultatet. Vi kan idag inte minska 
personalstyrkan ytterligare om vi ska ha kvar en fungerande verksamhet. Dock måste vi 
jobba för att öka intäkterna, ett jobb som är påbörjat men som inte har hunnit ge effekt. 
 
Ser vi till en prognos för året torde kostnader såväl som intäkter följa den trend som 
uppvisats hittills. Verksamhetsmässigt finns det just nu inga kända faktorer som skulle 
innebära att beräknade kostnader och intäkter avviker nämnvärt under årets sista period. 
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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 
Fordonsprogrammet, FTR1     4 elever 
Barn och fritidsprogrammet, BF   27 elever 
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA     6 elever 
Omvårdnadsprogrammet, OP   19 elever* 
Estetiska programmet, bild och form, ESBD (enbart åk1)   5 elever 
Samhällsprogrammet, SP    31 elever 
Naturvetenskapsprogrammet, NV   25 elever 
Teknikprogrammet, TE      5 elever 
Introduktionsprogram, övriga     2 elever 
Introduktionsprogram, språkintroduktion  28 elever 
Specialutformade program inom gymnasiesärskolan  10 elever 
Hotell och restaurang, HR    17 elever 
Specialutformat program anläggningsmaskinförare, SMBP 16 elever 
Specialutformat program flygförarutbildning, SMR013 57 elever 
                       333 elever**) 
*) 19 ungdomselever samt 36 vux elever 
**) Antalet vux i övrigt uppgår till 63 vilket gör totalt 432 elever 
 
Gymnasiesärskolan 
Den tillfälliga omdisponering av personal som skedde under våren kommer att gälla under 
hela kommande läsår varvid en ny assistent (85%) har anställts vid särskolan. Beslut taget 
under hösten innebär att skolan kommer att sälja del av specialpedagog tjänst from september 
till Parkskolan vilket gör att assistenttjänsten måste ökas till 100%. Volymmässigt har en ny 
elev från annan kommun anslutit. 
 
Verksamhetsmässigt fortsätter särskolan att driva elevkiosk i matsalen. Verksamheten är bra 
för särskolan då det kombinerar praktisk och teoretisk verksamhet som är en viktig del i 
elevernas personliga utveckling. 
 
SFI 
SFI undervisningen har reducerats till två grupper som är kunskaps organiserade. För de 
elever som inte läser regelbundet erbjuds möjlighet till stöd genom Lärtorget. Vi har tidigare 
haft en viss överdimensionering av SFI beroende på att en del av de inskrivna enbart haft 
sporadisk närvaro. Dessa hänvisas from HT11 till annan plats och med utökat krav på 
egenansvar.  
 
Språkintroduktion (fd IVIK) 
Undervisningen bedrivs fortfarande i två grupper beroende på färdighet och omfattar 28 
inskrivna elever. Frånvaron som varit ett stort problem blir bättre men är fortfarande en viss 
bromsande faktor. Inför läsåret har utbildningen reviderats för att möta kraven mot GY11 där 
vår strävan är att nå gymnasiebehörighet till ett yrkesförberedande program inom tre år. Vi 
har i detta även påbörjat ett samarbete med Fridhemskolan för de elever som önskar läsa ett 
studieförberedande program då det ställer utökade krav på studier från grundskolan. 
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Flygskolan 
Trots kompletterande tester under sommarens senare del är elevtalet alldeles för lågt. SAA 
ställde förtjänstfullt upp och samordnade en andra kompletteringsomgång som för oss gav 
två elever. Summerar man detta når vi inte upp till mer än 34 nya elever och lägger man till 
att treorna enbart är 23 stycken så ligger vi drygt 40 elever ifrån att verksamheten ska gå 
ihop. 
 
Flygtider  
2010 maj-augusti 
 AJ08-NA AJ08-NB AJ09-NA AJ09-NB AJ10-NA AJ10-NB Totalt 
C172 265,2 386 604,7 634,6 40,9 21,8 1953,2 
C172RG 372,8 400,7 26,8 13,9 0 0 814,2 
  638             786,7          631,5          648,5           40,9             21,8         2767,4 
 
2011 maj-augusti 
 AJ09-NA AJ09-NB AJ10-NA AJ10-NB AJ11-NA AJ11-NB Totalt 
C172 75,2 328,7 155,2 190,2 12,5 6,1 767,9 
C172RG 192,7 348,1 4,9 3 0 0 548,7 
                       267,9          676,8          160,1          193,2           12,5              6,1          1316,6 
 
 Totalkostnad för detta blir 

2010 1 363:- * 1 953,2 + 1 495 * 814,2 = 3 879 441:- 
2011 1 363:- * 767,9 + 1 495 * 548,7    = 1 866 954:- 

 
 
Vuxenutbildning 
För närvarande pågår ingen samordnad utbildning mot vuxna förutom det som sker inom 
omvårdnadsprogrammet. Just nu pågår två stycken utbildningsomgångar, OP11 och OP12, 
med sammanlagt 36 elever. 
Förutom dessa har vi ca.20 elever inskrivna som läser mot annan anordnare. 
 
Trafikskolan 
Då antalet gymnasielever fortsätter att minska påverkas Trafikskolans kundunderlag, vilket i 
sin tur gör att ekonomin inte går ihop. Fortsatta samtal har ägt rum avseende en överflyttning 
till ATT men först ska ”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. Från och med 
sommaren har intensivutbildningar kunnat erbjudas vilket har tagits emot väldigt bra. Även 
tankar och idéer kring halkbanans utveckling har förts 
Personellt ligger verksamheten på 3,7 tjänster vilket är i minsta laget om en 
verksamhetsutveckling ska genomföras. 
 
 
Händelser av betydelse 
Som tidigare nämnts har skolan 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. Ingen återkoppling har erhållits. 
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Under sommaren skedde antagning till gymnasiet med utfallet att 29 elever från kommunen 
börjar sin utbildning hos oss. Det är ett förhållandevis bra resultat då vi hamnar på 57%.  
Sjukdom inom den administrativa organisationen föranledde att sommarens 
antagningsprocess blev väldigt påfrestande. Situationen gav prov på hur sårbara vi är som 
liten organisation, konsekvensen blev att vi kunde inte fullt ut ge den service som 
efterfrågades. 
 
Sett till volymer ser vi med stor oro det ringa elevtal som flygutbildningen bär just nu. En 
grov uppskattning är att en tom elevplats ger ett minusresultat på ca.200 tkr sett över helåret. 
Med det elevtal vi har nu skulle resultatet vara drygt -8,5 Mkr över ett år.  
Vidare har vårt nya fordonsprogram enbart 4 elever vilket inte är positivt, men det har att 
göra med att av de som sökte i 1:a hand ändrade sig mer än hälften under sommaren. Vi 
kommer att göra en större marknadsföring inför nästa val samtidigt som vi ska försöka ge oss 
på nuvarande 1:or i andra kommuner inför inriktningsvalet. Även restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (fd. HR) har ett vikande elevantal. Räddningen kan vara ett samarbete 
med privat aktör som innebär en kombination med vuxna elever (motsv. OP) som vi kommer 
att prova under hösten, alternativt ett positivt svar rörande den riksrekryterande utbildningen 
vi sökt inom området. 
 
Personal 
 
Sjukfrånvarostatistik  
 
2011     Kvinnor         Män 
  Åldersint Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 60%  Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 
60% 
Upp till 29år 19 0,72 0,00 59 1,97 0,00 
30-49år 812 3,33 0,00 130 0,82 0,00 
Över 50år 776 3,92 44,20 313 2,39 0,00 
Summa 1608 3,43 21,33 503 1,57 0,00 
 
Total sjukfrånvaro under perioden är: korttidsfrånvaro 2,67% / mer än 60 dagar 16,25% 
 
2010     Kvinnor         Män 
  Åldersint Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 60%  Sjukfrånv tim    Sjukfrånv %  From dag 
60% 
Upp till 29år 432 19,14 9,23 0 0,00 0,00 
30-49år 1068 4,26 1,07 266 1,85 0,00 
Över 50år 846 3,58 61,99 6 0,04 0,00 
Summa 2345 4,61 24,54 272 0,86 0,00 
 
Total sjukfrånvaro under perioden är: korttidsfrånvaro 3,18% / mer än 60 dagar 21,99% 
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Antal anställda  
 
2011      Kvinnor        Män 
  Åldersint Anställningar     Personer   Omr heltider  Anställningar     Personer   Omr heltider 
Upp till 29år 2 2 2,0 3 3 3,0 
30-49år 23 21 20,15 11 11 11 
Över 50år 17 17 16,1 12 12 10,9 
Summa 42 41 38,25 26 26 24,9 
 
2010      Kvinnor        Män 
  Åldersint Anställningar     Personer   Omr heltider  Anställningar     Personer   Omr heltider 
Upp till 29år 1 1 1,0 2 2 1,6 
30-49år 25 24 22,12 11 11 11,0 
Över 50år 16 16 15,75 11 11 11,0 
Summa 42 41 38,87 24 24 23,6 
 
Kompetenshöjande insatser 
Externt finansierade studier inom SO-området i Italien för 2 personer under sommaren 
Rutiner för stödinsatser med anledning av ny skollag för all personal 
Applikationsutbildning (Power Point) för de som efterfrågat 
 
Antal lärare/100 elever  
Verksamheten har under perioden bedrivits av 42,5 tjänster (omräknat till heltider), i detta 
inräknas ej elevassistenter som uppgått till 5,4 tjänster. En specped och en speclärare ingår. 
Summa 10,4 lärare per 100 elever (exkluderas specped/speclärare blir summan 9,9/100 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 fortfarande den största utmaningen 
att möta. Vi måste hitta vårt utbud – vad vill eleverna ha och vad kan vi erbjuda. Vi siktade 
högt inför denna höst men ser att några program hade väldigt svalt intresse hos ungdomarna. 
Vi måste hitta en bättre metod för informationsspridning 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, avvecklingsprocessen måste igångsättas under året för att minimera förlusten 
kommande år. 
 
Hur ska vi organisera Gymnasiesärskolan framöver? Vi ser ett problem i och med att årets 
4:e klassare utgör nästa hälften av underlaget. Påfyllnaden är skral, dock finns önskemål från 
andra kommuner men dessa faller på att vi ej kan erbjuda boende. Vi går snart in i 
planeringsskedet för kommande läsår och vill gärna att frågan om hur denna verksamhet 
framgent ska organiseras lyfts på högre nivåer. 2 platser i annan kommun kan kosta mer än 
nuvarande verksamhet gör totalt sett vilket gör att det är relativt stora summor i 
sammanhanget 
 
 
Peter Andersson 
Rektor 
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Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-21 § 68. 1 (25) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2011 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden – Förskola och grundskola 
 

Tkr   2011   2010  

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr  i 
% Prognos 

Personal *) 72 566 48 984 68 47 384 3 73 600
Verksamhet 9 314 5 465 59 6 028 -9 9 200
Lokaler 12 556 8 335 66 8 224 1 12 100
        
Summa kostnader 94 436 62 784 66 61 636 2 94 900
        
Intäkter -7 212 -4 852 67 -6 589 -26 -7 400
        
Netto 87 224 57 932 67 55 047 5 87 500

Periodresultat:  218 2 144 
 

-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 augusti till 464 barn 
jämfört med 454 barn samma period i fjol. I grundskolan inklusive förskoleklass inom 
kommunen går under innevarande hösttermin 658 elever jämfört med 640 elever ht-2010. 
 

Antal barn Antal barn Förändring 
(antal) 

FörändringFörskola/Fritidshem Antal 
avdelningar 

2011-08-31 2010-08-31 2011/2010 2011/2010 
Klockarbackens förskola 1 4 4 0 0% 
Parkskolans förskola 1 13 17 -4 -23% 
Harens förskola 3 50 46 4 7% 
Nyborgs förskola 8 106 108 -2 -2% 
Skogsbackens förskola 3 41 44 -3 -7% 
Stortorgets förskola 3 41 43 -2 -5% 

Summa antal barn i förskolan: 255 262 -8 -3% 
        
Klockarbackens fritids 1 5 9 -4 -44% 
Parkskolans fritids 1 15 16 -1 -6% 
Bullerbyns fritids 3 52 45 7 16% 
Hagens fritids 1 48 51 -3 -6% 
Kullens fritids 1 48 42 6 14% 
Lundens fritids 1 41 29 12 41% 
Totalt antal barn i fritidshem: 209 192 17 9% 
Totalt antal barn i förskola och 
fritidshem: 464 454 6 1% 
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Skolenhet Stadium Antal 

elever*)
Ht- -11 

Antal 
elever*)
Ht- 10 

Förändring 
(antal) 
2011/2010 

Förändring 
 (%) 
2011/2010 

Fridhemsskolan Årskurs 7-9 195 180 15 8% 
Klockarbackeskolan Årskurs F-6 22 25 -3 -12% 
Parkskolan Årskurs F-6 38 41 -3 -7% 
Ringelskolan Årskurs F-6 403 394 9 2% 
      
Totalt antal elever: 658 640 18 3% 
 
*) 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.  
 

• Omflyttning inom Nyborgs förskola för att skapa en större syskonavdelning. 
• Fridhemsskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete med att införa lagarbete i arbetslag. 
• Idrott och hälsa för elever i år 9 är förlagd till Sandbacka för att lätta på trycket i 

sporthallen och Ringelskolans restaurang. 
• Förberedelseklass på Ringelskolan avvecklad from höstterminen, eleverna integreras i 

ordinarie klasser. 
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar ett överskott på 218 tkr mot budget. Prognosen visar på ett underskott för 
helåret på -276 tkr. I prognosen är återlämnandet av 690 kvm tomma skollokaler på 
Klockarbackeskolan medräknade, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2011-06-13. 
Personalkostnaderna ligger för den andra kvartilen totalt 607 tkr över budget. 
 
Barnomsorgsavgifterna kommer enligt prognos för helåret uppgå till 2,9 Mkr att jämföra med 3,1 
Mkr år 2010. Minskningen är ett resultat av införande av allmän förskola från 3 års ålder under 
juli 2010. Allmän förskola innebär lägre avgifter för föräldrarna. 
 
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).  
 
Personal 
Centrala fortbildningsinsatser som pågår är förskollärarutbildning för barnskötare som ger lokal 
behörighet. Utbildningen finansieras delvis genom statsbidraget ”Kvalitetshöjning i förskolan”. 
 
Som hjälp vid uppstarten av arbete i arbetslag på Fridhemsskolan har extern kompetens köpts in. 
 
Sjukfrånvaron under perioden 2011-01-01 – 2011-08-31 uppgår inom för- och grundskolan till 
4,62%.  
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Personalsammanställning 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 

Sjukfrånvaro 
(%) 

fr o m dag 60 

  Antal 
månads- 

avlönade*) 
2011 4,62 32,43  2011 181 
2010 4,02 38,42  2010 180 
 
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  2 029 1 229 61 1 996 -38
Verksamhet 5 709 3 270 57 3 629 -10
Lokaler 53 0 0 0 0
       
Summa kostnader 7 791 4 499 58 5 626 -20
       
Intäkter -5 804 -3 822 66 -3 958 -3
       
Netto 1 987 677 34 1 668 -59

Periodresultat: 648 330 
 
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. 
 
Skolinspektionen har under perioden påbörjat inspektion av modersmålsundervisningen i 
minoritetsspråk inom våra grundskolor. 
 
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 andra tertialen 2010 har kostnaderna 
för interkommunala avgifter i grundskolan minskat med 345 tkr och kostnaderna för skolskjutsar 
med 200 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. 
 
Budgetprocessen för fördelning av internbudgeten är under utveckling inför fördelningen av 
2012 års budgetram. Just nu arbetas det inom förvaltningen med att ta fram besparingsförslag 
med konsekvensanalyser för att kunna anpassa kostnaderna inför den minskade budgetramen för 
2012. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   
i % 

Personal  12 868 9 003 70 8 431 7
Verksamhet 907 537 59 477 13
Lokaler 2 508 1 672 67 1 641 2
       
Summa kostnader 16 283 11 212 69 10 549 6
       
Intäkter -80 -37 46 -4 925
       
Netto 16 203 11 175 69 10 545 6

Periodresultat: -404 -204 
 
Verksamheten 
Fridhemsskolan har just nu 194 elever varav tre elever i Grundsärskolan och en elev 
gymnasieträningskolan. Vi har sex procent fler elever jämfört med förra läsåret och en klass till 
detta läsår. 
Av grundsärskolans elever är alla till stor del integrerade med grundskolan och det gäller alla 
årskurser. 
Vi har organiserat verksamheten lå 11/12 i tre lag; Lag 7, Lag 8 och Lag 9. 
Lag 7 har 62 elever uppdelade i 20, 19, 23 elever. 
Lag 8 har 64 elever uppdelade i 18, 24, 22 elever. 
Lag 9 har 67 elever uppdelade i 22, 22, 23 elever. 
I år har vi 14 nyanlända elever i alla tre årskurser och elever som går ett extra år.  
För nyanlända har vi undervisning i förberedelseklass i Sv som andra språk, engelska och delvis 
i matematik, NO, i övrigt är nyanlända integrerade i ovan ordinarie undervisningsgrupper.  
Vi har också två elever från gymnasieskolans IVIK som läser NO samt en elev som provar att 
läsa på grundskolan istället för på Sandbacka. 
 
Händelser av betydelse 

• Vi implementerar ny skollag och ny läroplan Lgr 11.  
• Vi har både nytt och gammalt styrsystem i verksamheten, t ex två betygssystem att 

hantera. 
• Vi har startat utvecklingsarbete med lagarbete i tre arbetslag. Ett utvecklingsarbete som i 

sin första fas pågår i tre år.  
• Vi har förlagt idrott o hälsa samt bild i år 9 till Sandbacka för att lätta trycket på 

sporthallen och Ringelskolans restaurang. Vi förlorar i schematid ca 1 timme per klass  
genom ökad förflyttningstid för elever och får även effekt på användningen av arbetstid 
för lärare och elevassistenter men hoppas på en bättre inskolning mot Sandbacka istället. 
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Ekonomi 
 
Vi ligger 2,4 procent över budgeten pga ökade personalkostnader.  
 
Avvikelser:  

• Personalkostnader under sommaren högre än budgeterat. Dyrare rekrytering av personal 
samt behov av rimlig anställningsnivå för att få kompetens. 

• Re-hab insats hela vt-11 samt ht-12. 
• Samarbete med soc i Norrbus-ärenden. 
• Ökat antal nyanlända i alla årskurser jämfört med budgeterat. 
• Vi har mer HK-undervisning detta läsår jämfört med tidigare pga av att få kompetens i 

ämnet samt klara schemat och lokalbehovet. 
• Ökat krav på rastvärdar för att leva upp till skollagen. 
• Uppstart av arbetslagsutveckling på skolan. 
 

Åtgärder för att minska underskottet: 
• Vi har påbörjat inköp av läromedel för att klara nya kunskapskraven i nya Lgr 11 men 

sprider det så mycket det går på olika kalender år. 
• Vi kommer att använda redan rekryterad personal vid ersättning av föräldraledighet på 

1,0 från sista september. 
• Med satsningen på arbetslagen ska vi få minskade vikariekostnader. 
• Inför vt-12 kommer insatsen av speciallärare ses över utifrån budgeten för 2012. En av 

speciallärarna blir föräldraledig vt-12 och det kan påverka elevstödsorganisationen.  
• Mindre HK-utlägg lå 12/13. Vi har lagt delar av den undervisningen, ca 0,65 tjänst lå 

11/12 istället. 
• Att med den nya elevstödsorganisationen kunna göra rätt prioriteringen för att leva upp 

till skollagen. 
• Vaktmästartjänsten ska rekryteras och översyn krävs inför detta beslut.  

 
Personal 
Vi har total 40 anställda varav 30 kvinnor. Totalt 36,8 tjänster. Vi har 9 lärare/100 elever i 
grundskola 7-9  och 9,55/100 elever inklusive speciallärare.  
Vi 17,2 lärartjänster riktade mot undervisning för grundskolans åk 7-9 och 1,4 tjänster för 
grundsärskolans 7-9 samt 1,5 riktad tjänst mot förberedelseklass7-9.  
Vi har även 0,6 lärartjänst med ansvar för gymnasieträningsskolan.  
Vi provar med två 0,5 tjänster som speciallärare i elevstödsorganisationen lå 11/12. 
Vi har prioriterat 0,85 lärartjänst för rastvärdskap som är fördelad på samtliga lärare som 
används för ökad trygghet på elevraster och elevluncher. Även 0,23 tjänst på trygghetsrådet. 
Vi har fem lärare som arbetar på minst en annan skola och här försvinner 0.25 tjänst i 
förflyttningstid totalt för dessa. 
Just nu saknar vi minst 0,5 lärartjänst i engelska. Rekrytering har pågått i 4 månader. 
Vi har 1,0 elevassistent mot grundsärskolan, 2,6 elevassistent mot grundskolan 7-9 och 0,8 mot 
gymnasieträningsskolan.   
 
Sjukfrånvaron ligger 6,76 % av total arbetstid, varav 8,09 % för kvinnor och 0,93 % för män.  
Sjukfrånvaron är högst för gruppen kvinnor över 50 år med 14,61 %. Långtidssjukskrivningen 
motsvarar 52,78 % av sjukfrånvaron. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Barn- och Utbildningsnämnden utarbetar nya mål. För avgångselever vt-11 saknade 4 % av 
eleverna ett betyg eller fler. Alla eleverna hade behörighet att söka gymnasieprogram. 
 
Framtiden 
Lärarlegitimation inom skolan kommer att kräva komplettering av kompetens.  
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  23 469 16 306 69 15 585 5
Verksamhet 900 474 53 620 -24
Lokaler 4 302 2 868 67 2 815 2
       
Summa kostnader 28 671 19 648 69 19 020 3
       
Intäkter -436 -239 55 -1 370 -83
       
Netto 28 235 19 409 69 17 650 10

Periodresultat: -639  1 117
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola. Under de senaste åren har Ringelskolan vuxit 
till en stor skola med 400 elever. Ringelskolan har också blivit en mångkulturell skola med 
elever från många olika länder. 
Inom Ringelskolans förskoleklassverksamhet finns tre klasser, Norrgården, Mellangården och 
Sörgården. 53 elever är inskrivna i förskoleklasserna.  
Fritidshemmet består av tre avdelningar, Kullen, Hagen och Lunden och totalt är det ca 130 
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 årskurs 1-3 172 
elever och årskurs 4-6 har 174 elever. 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.  
 
Händelser av betydelse 
Antalet grundskoleelever på Ringelskolan har ökat from höstterminen läsåret 2011/2012 med 11 
elever.  
Under höstterminen 2011 har skolledningen genomfört planerade förändringar i organisationen 
av förskoleklassverksamheten. Ringelskolan har inför höstterminsstarten avvecklat 
förberedelsklassens verksamhet. De nyanlända eleverna har istället integrerats i övriga 
skolklasser vilket ger en kostnadsbesparing. Undervisningen i svenska som andraspråk som 
riktar sig till de nyanlända eleverna har reducerats till att omfatta en 55 % lärartjänst. 
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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. 
I den första delårsrapporten mellan januari tom april 2011 hade Ringelskolan ett underskott i 
budgeten med 560000 kronor. Periodresultatet visar nu (januari-augusti) ett underskott på 
639000 kronor. Det visar att takten för budgetunderskottet har minskat pga. ett antal åtgärder 
som vidtagits:  

1. För att minska underskottet tvingas skolledningen till vissa åtgärder som t.ex. att ta bort 
förberedelseklassen from höstterminen 2011. 

2. Skolledningen har dragit ned antalet timmar i undervisningen för årskurserna 1-6 i 
svenska som andra språk till 11 timmar/v som motsvarar en 55 % lärartjänst. Att jämföra 
motsvarande 75 % lärartjänst under vårterminen 2011. 

 
Avvikelserapport 
Skolledningen konstaterar att med nuvarande organisation och utifrån de kända behoven under 
höstterminen 2011 kommer den tilldelade budgeten inte att vara tillräcklig. Skolledningen 
redovisar härmed en avvikelserapport inför höstterminen 2011. 
 
Ringelskolan redovisar för perioden januari-augusti ett under skott med 639000 kronor. 
Vår prognos visar att underskottet kommer att stanna vid ca 950000 kronor vid bokslut för 2011. 
Underskottet utgörs enbart av obudgeterade kostnader för förberedelseklass, undervisning i 
svenska som andraspråk, talträning för elever med språkstörning och extra resurser till barn i 
behov av särskilt stöd. Hänsyn har tagits till Ringelskolans budgeterade intäkter för budgetåret 
2011. 
Ringelskolan har idag 23 s.k. nyanlända elever som har stora behov av olika former av stöd i 
skolan. Det inbegriper stödformer som ex. elevassistenter, undervisning i svenska som andra 
språk, undervisning i förberedelseklasser m.m. Ringelskolan har inte fått samma 
kostnadstäckning som tidigare för verksamheter som förberedelseklass, undervisning i svenska 
som andraspråk och andra stödbehov som krävs för att upprätthålla undervisning för nyanlända 
elever.  

Exempel:  
2010 (jan-aug) redovisade Ringelskolan intäkter för nyanlända elever till en summa av 
1131500 kronor. 
2011 (jan-aug) redovisar Ringelskolan intäkter för nyanlända elever motsvarande 91700 
kronor. 

 
Analys 
Det skiljer drygt 1 miljon kronor mellan samma period 2010 och 2011. Det härrör från ett 
intäktsbortfall riktat mot undervisning för nyanlända elever. 
 
Åtgärder 
Åtgärder för att minska budgetunderskottet se; Ekonomi. 
 
Personal 
Sjukfrånvarostatistik 
2010-04-30 hade Ringelskolan har ett snitt på 3,12 %.  
2011-04-30 hade Ringelskolan ett snitt på 2,56 % 
2010-08-31 hade Ringelskolan ett snitt på 1,88% 
2011-08-31 hade Ringelskolan ett snitt på 3,95% 
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Analys 
Ringelskolan ligger över i sjukfrånvarotalen jämförelsevis med samma period föregående år. 
Detta beror på ett antal längre sjukskrivningar under inledningen av höstterminen 2011. 
 
Kompetenshöjande insatser 
Skolledningen har tillsammans med pedagogerna nyttjat studiedagarna till lokala 
utbildningsforum för bl.a. implementeringsarbete av nya skollagen och läroplaner. 
Pedagogiska konferenser kommer att genomföras under reglerad arbetstid under höstterminen 
2011 i syfte att slutföra arbetet med implementeringen av nya läroplaner och ny skollag. 
 
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. 
2010-08-31 hade Ringelskolan 52,94 anställda omräknade till heltider. 
2011-08-31 hade Ringelskolan 53,17 anställda omräknade till heltider. 
 
Analys 
Ringelskolan är således marginellt någon tiondel fler till antalet anställda jämförelsevis med 
föregående år. Observera att antalet grundskoleelever har ökat med 11 elever från föregående 
mätperiod. 
  
Antal lärare/100 elever 
Antal lärare per 100 elever är 7,78 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 19,5. 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 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. Det i sin tur får 
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. 
För övrigt måste delar av Tallbackas lokaler åtgärdas för att anpassas till mottagande av 
ytterligare en skolklass läsåret 2012/2011. Behov av större lokalyta för omklädning/klädhyllor 
måste till för att motsvara arbetsmiljölagens föreskrifter. Det kommer att påverka 
investeringsbudgeten för 2012.   
 
Christopher Granberg 
Rektor 
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Sparkrav som får tydliga konsekvenser på skolverksamheten 
 
Åtgärder: 
� Neddragning av antal lärare, förskollärare, fritidspedagoger, resurspersonal mm. 
� Vissa partiella tjänstledigheter vikariesätts ej. 
� Ej full återbesättning vid pensionsavgång (100% speciallärartjänst). 
� Fler barn/avd. för att få balans med volymtimmar, ger större barngrupper (50% 
förskollärartjänst). 
� Återhållsamhet med vikarier. 
� Undervisning i svenska som andraspråk reduceras helt från årsskiftet (55% lärartjänst). 
� Talträning till barn i behov av särskilt stöd reduceras helt from årsskiftet (50% 
specialpedagog). 
Summa: 410000 + 195 000 + 185 000 + 250 000 = 1 040 000 kronor   
 
Konsekvenser: 
� En ökad kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. 
� Minskat stöd i klassrummet för alla barn och elever. 
� Ökad otrygghet bland barn och föräldrar fr a i förskoleklass, fritidshem och grundskola. 
� Inget stöd av speciallärare i klassrummet vilket leder oavkortat till sämre stöd till barn i behov 
av särskilt stöd på mellanstadiet.  
� Kraftigt reducerat stöd till elever med diagnos och andra stödbehov. 
� Färre personal får göra mera. 
� Lägre lärartäthet ger färre minuter till varje elev. 
� Lärare tvingas prioritera bort vissa insatser. 
� Antalet barn per vuxen i fritids ökar. 
� Mera barnpassning än pedagogisk verksamhet. 
� Föräldrarnas oro för olika konsekvenser ökar. 
� Eleverna kommer att få svårare att nå målen och risken för att elever med stödbehov tappas 
bort på vägen ökar. 
� Personalen kommer att få en sämre arbetsmiljö. 
� Svårigheter att dela grupper. 
� Flexibiliteten minskar. 
� Sjukskrivningstalet bland personalen kommer att öka. 
� Fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. 
RO Besparing, tkr Konsekvenser 
En speciallärare går i pension och tjänsten återbesätts inte. 
För skolans del innebär det att vissa elever som har ett extra behov av stöd i den 
kunskapsmässiga och/eller den sociala utvecklingen inte erbjuds den möjligheten. Detta får stora 
negativa konsekvenser för elevernas fortsatta skolgång. 
Endast de elever/barn med störst behov kan tillgodoses. 
Färre personal innebär svårigheter att dela grupper, att flexibiliteten nedgår samt att fler vikarier 
kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. 
Inom fritidshemsverksamheten så ökar gruppstorleken något genom att personaltätheten minskat. 
Det blir därmed något svårare att ha vuxna närvarande vid varje aktivitet, hantera mellanmålen, 
övervaka gruppen samtidigt som något barn behöver extra stöd för att nämna några exempel. 
På skolan finns ett stort antal elever med särskilda behov. Det är elever med olika typer av 
funktionshinder och funktionsnedsättningar som ex. ADHD, autism/aspberger, syn, hörsel och 
tal. Dessa elever kräver en väl avvägd pedagogik och i de flesta fall tid hos speciallärare och 
specialpedagog samt i några få fall personligt stöd. Detta stöd har kunnat ges i form av en liten 
grupp för de elever som har störst stödbehov. 
Specialpedagog har tidigare också kunnat arbeta med elever med stora behov i läsning/skrivning 
och i matematik, detta är nu en resurs som vi ser oss tvingade att minska. 
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  4 918 3 197 65 3 275 -2
Verksamhet 194 99 51 65 52
Lokaler 1 623 1 082 67 1 062 2
       
Summa kostnader 6 735 4 378 65 4 402 -1
       
Intäkter -192 -191 100 -520 -63
       
Netto 6 543 4 187 64 3 882 8

Periodresultat: 155  214
 
Verksamheten 
34 elever går idag i grundskolan på Parkskolan, 4 går i förskoleklass, 14 på fritids och 14 barn är 
inskrivna i Ängens förskola. En av vår lilla skolas stora fördelar är att alla barna snabbt lär känna 
alla vuxna som arbetar på Parkskolan och blir också snabbt hemmastadda i lokalerna då allt är en 
sammanhängande enhet.  
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med introduktionen av den nya skollagen och läroplanerna fortgår både på förskolan och 
på skolan. Båda enheterna samarbetar med andra förskolor och skolor för att bättre driva 
utvecklingen framåt. Ett större samarbete mellan förskoleklass och skola planeras för kommande 
skolår - allt för att ge barnen ännu bättre möjligheter till en god inlärningsmiljö. 
 
Ekonomi 
Alla enheter på skolan arbetar aktiv för att hålla nere verksamhetskostnaderna och detta har gett 
goda resultat. Trots hög sjukfrånvaro och personal som varit ledig för studier under vårterminen 
har vi också lyckats hålla nere personalkostnaderna på Parkskolan. Samarbete och engagerad 
personal är orsaken till detta och vi kan därför visa upp ett plusresultat på 155.000 kronor. 
 
Personal 
På Ängens förskola utbildar sig två stycken ur personalen till förskollärare och rektorn för 
Parkskolan läser på Rektorsprogrammet. Två medarbetare har lämnat skolan, en för pensionering 
och en för arbete på tätorten. Vi har fått en ny medarbetare och en av vår tidigare personal har 
fått en utökning av sin tjänst. I grundskolan har vi 11.34 lärare/100 elever i förskoleklass 12,5 
lärare/100. I Förskolan finns 4,7 barn/årsarbetare och i fritids 28 barn/årsarbetare. Förskola och 
fritids samarbetar och detta jämnar ut siffrorna något i praktiken. På skolan och fritids finns även 
en elevassisten anställd på 80%. 
 
Mål och nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya nämnden 
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Framtiden 
Inga större förändringar ser ut att inträffa under den närmaste framtiden. Några icke budgeterade 
utgifter i form av ”stormskador”, justering av brandstege och lagning av sönderkörd grind 
kommer att belasta vårt konto men förväntas inte belasta ekonomin värre än att vi skall kunna 
hålla vår budget.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   i 
% 

Personal  2 645 1 594 60 1 644 -3
Verksamhet 125 95 76 76 25
Lokaler 1781 1 187 67 1 165 2
       
Summa kostnader 4 551 2 877 63 2 885 0
       
Intäkter 0 0 0 0 0
       
Netto 4 551 2 877 63 2 885 0

Periodresultat: 135  365
 
Verksamheten 
Idag går 22 elever i förskoleklass till grundskolans åk6, 5 på fritids och 4 på Tallkottens förskola. 
Skolans lilla format har fördelen att det blir en trygg och välbekant miljö för barnen då 
verksamheterna går in i varandra. 
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med introduktionen av den nya skollagen och läroplanerna fortgår både på förskolan och 
på skolan. Båda enheterna samarbetar med andra förskolor och skolor för att bättre driva 
utvecklingen framåt. I år samarbetar också förskoleklass i större utsträckning med skolan då vi 
bara har två förskoleklass elever.  
 
Ekonomi 
135.000 kronor plus redovisar Klockarbacken. Orsaken är lägre personalkostnader än beräknat 
då vi under sommaren kunde hålla förskolan stäng under semestern och även lyckats driva 
undervisningen under vårterminen med en mindre personalstyrka än beräknat. Anledningen till 
detta är ett gott samarbete mellan de olika enheterna. 
 
Personal 
En barnskötare läser till förskolelärare och rektorn läser på rektorsprogrammet. Två lärare (1,6 
heltider) har slutat på skolan och ersatts av en heltid. Detta skall inte ses som en permanent 
lösning utan kräver en utvärdering vid skolårets slut. En mindre ökning av antalet barn och en 
större minskning av antalet tjänster leder denna termin till en dramatisk minskning av antalet 
lärare per elever. I Grundskolan har vi 11,8 lärare/ 100 elever, i förskoleklass 23 lärare/100 
elever, 1,5 barn/årsarbetare på förskolan och 10,9 barn/årsarbetare på fritids. Enheterna 
samarbetar med varandra och exakta siffror är därför svåra att redovisa då till exempel fritids och 
förskola hjälper varandra. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 

Sjukfrånvaro 
(%) 

fr o m dag 60 
2011 1,18 0 
2010 3,11 86,09 
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Mål och nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya nämnden 
 
Framtiden 
Inom den närmsta framtiden ser vi inga större förändringar på Klockarbackeskolan. Idag arbetar 
vi med en mindre personalstyrka än någonsin och vi kommer under detta skolår att undersöka i 
vilket format det är möjligt att driva en liten men fullgod skola. 
Hopp in för framtiden får vi av den fantastiska förmågan till samarbete som personalen på 
Klockarbacken uppvisar och att det dessutom under det senaste året har fötts flera barn i 
upptagningsområdet för Moskosels förskola och skola. 
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   
i % 

Personal  2 446 1 621 66 1 185 37
Verksamhet 800 499 62 567 -12
Lokaler 0 0 0 0 0
       
Summa kostnader 3 246 2 120 65 1 752 21
       
Intäkter -250 -197 79 -257 -23
       
Netto 2 996 1 923 64 1 495 29

Periodresultat: 74 321 
 
Verksamheten 
Elevhälsan omfattar alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet (ej barn i förskola eller 
vuxenstuderande).  
 
Samarbetet har fungerat bra inom teamet och emot externa partners. Elevhälsopersonalen har 
utfört de arbetsuppgifter vi är ålagda genom lagstiftning samt de uppdrag som kommit till 
Elevhälsan rörande medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska insatser.   
 
Under året har teamet genom olika insatser arbetat främjande med värdegrundsfrågor, sexuell 
hälsa, droger och tobak utifrån den verksamhetsplan som arbetats fram av personalen. 
 
Vi har också fortbildat oss när det gäller ny skollag, offentlighets- och sekretessprincipen. 
 
IT- pedagogen som är anställd på SIS- medel har arbetat mot barn i förskoleklass till och med år 
3 som har olika kommunikativa svårigheter. Arbetet har hittills skett på följande sätt:  
 

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

 gett förslag till bibliotekspersonal på inköp av lättläst litteratur lämpliga för målgruppen  
 pedagogiska caféer 

 
Ekonomi 
Ett stort antal barn och ungdomar har utretts under innevarande läsår, vilket gör att 
konsultarvodena ökat under det första halvåret. Fakturering från konsulterna har skett periodvis, 
vilket gör att utgifterna släpar efter och ger en tillfälligt hög verksamhetskostnad.  För att kunna 
ge ett bättre/tydligare beslutsunderlag rörande konsultarvodena inför kommande år, ska en 
undersökning av antalet utredningar göras under innevarande år. Upphandling av konsulterande 
skolläkare och skolpsykolog kommer att ske i höst. 
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Då elevhälsan övergick till en sammanslagen enhet from april 2010 är jämförelsetalen mellan 
åren ej representativa. 
 
Leasingbil delas från och med januari i år med socialförvaltningen och det finns en innestående 
fordran på ca 10 tkr. 
 
Personal 
Ny skolsköterska (Malin Granberg) är anställd från och med 2011-09-01. Nuvarande 
skolpsykolog arbetar denna höst endast 2 dagar/månad och har för avsikt att gå i pension i 
december detta år. 
 
Måluppfyllelse 
Mål för elevhälsans verksamhet har antagits under våren, vilket innebär att det först i slutet av 
detta år kommer att gå att utläsa hur vi kunnat nå upp till målen. Nyckeltal (indikatorer) och 
framgångsfaktorer har också utarbetats utifrån såväl kommunens som barn och 
utbildningsnämndens mål.  
 
Handlingsplan för elever i behov av stöd samt blanketter för nya rutiner har på uppdrag av 
ledningsgruppen upparbetats i samarbete mellan elevhälsochef och två av rektorerna. 
Information har också getts till all personal om nya riktlinjer utifrån skollagen.  
 
I och med att den nya skollagen ställer tydligare krav på elevhälsan, kommer våra insatser att i 
första hand vara främjande vilket framkommer i den verksamhetsplan som upprättats av 
elevhälsan.  
 
Framtiden 
Främjande arbete i tidiga åldrar ger bäst effekt på elever i behov av stöd visar all forskning. Om 
Arvidsjaur kommun ska kunna fortsätta att vara ”bäst i test” anser vi att en specialpedagog (100 
%) som arbetar med förskolebarn och i nära samarbete med bvc bör anställas.  
  
SIS- medel för 2012 har sökts, så att arbetet med att öka tillgängligheten på organisatorisk nivå i 
hela kommunen ska kunna utvecklas ytterligare.  
 
Prognos 
De dokumentskåp som finns på elevhälsan, är gamla och har börjat avge ett vitt damm (pulver). 
Nya dokumentskåp har därför köpts in. De journaler som finns i ”gamla dokumentskåpen” måste 
också saneras för att kunna flyttas över till de nya skåpen.  
 
Anpassning av arbetsplats för elevhälsochef samt smärre arbetsmiljöåtgärder för övrig 
elevhälsopersonal, har genomförts i samråd med personalkonsulent, skolchef och A- hälsan. 
 
På grund av att nuvarande skolpsykolog arbetar färre antal timmar/månad denna höst och flera 
barn redan står på kö för utredning, kommer elevhälsan att delvis anlita extern psykolog för att 
förkorta väntetiden. 
 
Ovanstående tre punkter (under rubriken prognos) kan innebära att budget kommer att 
överskridas. 
 
 
Lise-Lotte Johansson 
Elevhälsochef 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   
i % 

Personal  14 950 10 148 68 9 551 6
Verksamhet 334 292 87 343 -15
Lokaler 1 470 980 65 1 005 -2
       
Summa kostnader 16 754 11 420 68 10 899 5
       
Intäkter -269 -210 78 -479 -56
       
Netto 16 485 11 210 68 10 420 7

Periodresultat: -220  -178
 
Verksamheten 
I förskoleområde 2 ingår Harens förskola med två avdelningar 3-5 år samt en avdelning 1-3 år. 
Antalet barn är 50  (111001) 
På Nyborgs förskola är det 110 barn placerade just nu  (111001). Det finns tre avdelningar 1-3 
år, en avdelning 1-5 år för barn i behov av stöd samt fyra avdelningar 3-5 år. Avdelningen 
Fjärilen är profilerad mot samisk kultur/modersmålsstöd. 
 
Händelser av betydelse 
Under hela verksamhetsåret pågår ett samarbete med BVC. Förskolecheferna deltar i den första 
delen av BVC:s föräldrautbildning och vi berättar om förskolans verksamhet. 
I maj månad genomfördes skolbesöken för 6-åringarna inför övergången till grundskolan. På 
Nyborgs förskola genomfördes med början i juni en omflyttning i lokalerna där en 
syskonavdelning placerades i personalavdelningen. Detta för att generera ytterligare 10 platser i 
syskongrupp 3-5 år. Förskolans sommaröppna verksamhet förlades till Harens förskola och 
pågick under juli månad då övriga förskolor var stängda. 
På förskolans dag den 27 maj anordnades utomhusaktiviteter på förskolornas gårdar samt 
utställning i Johannaparken. 
 
Ekonomi 
Verksamheten är fortsatt kostsam. Under våren placerades ett antal barn som visade sig ha ett 
stort resursbehov, detta tillsammans med vikariebehovet i de stora barngrupperna är förklaringen 
till underskottet. Under hösten är färre barn inskrivna, det gör att vikariebehovet minskar under 
höstterminen.  
Vi har omplacerat barn i behov av stöd för att i möjligaste mån minska kostnaden.  
Kostnaden för Sommaröppet är 238 336 kr för 2011. 
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Personal 
Omräknat till heltidsanställningar i förskoleområde 2 är antalet 39,5. I den siffran ingår såväl 
ekonomipersonal samt resurser för barn i behov av stöd. 
Sjukfrånvaron har varit 3,77 %.  
För att utnyttja kompetens hos tillsvidareanställd personal gör vi omflyttningar mellan 
verksamheterna när behov finns. 
Implementering av den nya Skollagen och reviderad läroplan för förskolan kommer i oktober 
månad att påbörjas med Skolverkets utbildningsinsats via videokonferens. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av barn och ungdomsnämnden. 
Antalet inskrivna barn/årsarbetare (pedagogisk personal) är 4,6 inklusive resursbehovet för barn i 
behov av stöd. 
 
Framtiden 
Nya barn skrivs in kontinuerligt, barnantalet är fortsatt högt . Antalet födda barn 2011 är hittills 
39 barn i tätorten samt 4 barn i respektive Moskosel och Glommersträsk, totalt 47 barn. Den nya 
avdelningen på Nyborgs förskola är nödvändig för att utöka antalet platser inom befintlig 
organisation. Ett ökat födelse/inflyttningstal det närmaste året medför ett behov av fler 
förskoleplatser eftersom vi idag utnyttjar nuvarande organisation fullt ut. Barnantalet i 
kombination med att antalet 15-timmarsplaceringar minskar gör att sårbarheten i arbetslagen är 
större när det gäller exempelvis vikariebehov, fortbildning eller planering av verksamheten på 
avdelningarna.  
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef Förskoleområde 2  
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   
i % 

Personal  8 930 5 740 64 5 717 0
Verksamhet 228 139 61 212 -34
Lokaler 804 546 68 536 2
       
Summa kostnader 9 962 6 425 65 6 465 -1
       
Intäkter -181 -156 86 -2 7800
       
Netto 9 781 6 269 64 6 463 -4

Periodresultat: 251  173
 
Verksamheten 
I förskoleområde 1 ingår Skogsbackens förskola med två avdelningar 3-5 år och en avdelning 
med barn 1-3 år antalet barn är 43 (111001) . 
På Stortorget är det 43 barn placerade just nu (111001)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). 
Inskolningar av framförallt de minsta barnen pågår och planeringen ligger ända fram till och med 
v 2, 2012. Så antalet inskrivna barn stiger kontinuerligt. 
 
Händelser av betydelse 
Under hela verksamhetsåret pågår ett samarbete med BVC. Förskolans rektorer deltar i den 
första delen av BVC:s föräldrautbildning och vi berättar om förskolans verksamhet.   
I maj månad påbörjades skolbesöken för 6-åringar som ska förberedas för förskoleklass. I 
förskoleområde 1 var det 19 blivande skolbarn att föra över till Ringelskolan. Den 31 juli 
upphörde barnens platser i förskolan. 
På förskolans dag 27/5 synliggjordes förskolebarnens arbeten med en utställning i Johanna-
parken. 
 
Ekonomi 
Överskottet i delårsrapporten kan härledas till återhållsamhet med vikarier och att ett flertal 
småbarnsföräldrar har tagit föräldrapenning och förlängt sommarens semester/ledighet. 
 
Personal 
Omräknat till heltidsanställningar inom förskoleområde 1 är 22. I den siffran ingår även 
ekonomipersonal. 
Sjukfrånvaron har för 2011 varit hög 7.46 %. 48 % av den härleds till en sjukfrånvaro på mer än 
60 dagars sammanhängande frånvaro. Långtidssjukskriven personal har återkommit i arbete efter 
mycket lång sjukfrånvaro och har fortfarande pågående deltidssjukskrivning.  
För att nyttja kompetens som finns hos tsv-anställd personal gör vi omflyttningar mellan 
verksamheterna när behov finns. 
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Implementering av ny skollag och reviderad läroplan för förskolan kommer i oktober månad att 
påbörjas med Skolverkets utbildningsinsats via videokonferens. 
Antalet inskrivna barn/personal inkl stöd 111001 är 4,58. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål är under utarbetande av nya nämnden. 
 
Framtiden 
Nya barn skrivs in kontinuerligt och siffrorna är stabila i jämförelse med de tidigare 2 åren.  
Antalet födda barn 2011 vid månadsskiftet aug/sept var 39 barn i tätorten och 4 barn i resp by = 
47. 
Om föräldrar erbjuds ett arbete ordnar vi förskoleplats utan dröjsmål. 
 
 
MaiLis Sehlstedt 
Förskolechef Förskoleområde 1  
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23 Skolbibliotek 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Förb i % Redovisat 
Förändr   
i % 

Personal  0 0 0 0 0
Verksamhet 80 40 50 40 0
Lokaler 0 0 0 0 0
       
Summa kostnader 80 40 50 40 0
       
Intäkter 0 0 0 0 
       
Netto 80 40 50 40 0

Periodresultat: 13 14 
 
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. 
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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 valgrupp ”Bokslukarna” för lågstadiet, som ska ägna sig åt böcker; läsa/lyssna, pyssla, 
besök på biblioteket, mm. Efter en första försöksperiod vars utvärdering var positiv fortsätter 
samarbetet under höstterminen 2011. 
 
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 haft biblioteksinformation för samtliga klasser under 
de två första skolveckorna. Detta med syftet att självutlån ska fungera bra både för eleverna och 
för biblioteket. Liknande information gjordes även under vårterminen, men det har visat sig att 
informationen behövs. 
 
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 i slutet på vårterminen. 
Detta gjorde att hyllorna var fulla med ny fräsch litteratur när höstterminen startade. 
 
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.  
 
Under sommarlovet har grundskoleeleverna erbjudits att delta i ”Sommarboken” då man läser 
fem valfria böcker, sätter betyg på dessa, ger en kort recension för att sedan delta i en utlottning 
av böcker. 
 
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. 
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Händelser av betydelse 
Barn- och skolbibliotekarien har i början av vårterminen 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. Genom tillskottet av projektpengar från Kulturrådet 
har vi en mycket god ekonomi. 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”. 
Vi har även beviljats 50 000 kr i projektpengar från Kulturrådet för inköp av litteratur till 
förskole- och lågstadiebarn för 2011/12. Vi ska använda pengarna till uppfräschning av 
förskolans ”bokpåsar”, fortsatta inköp till Nyborgs förskolebibliotek, inköp av lätta faktaböcker 
till olika teman för förskolebarn både till kommunbiblioteket och till Tallbackaskolans 
skolbibliotek. Vi kommer även att köpa in bilderböcker som ”lässtimulanspaket” till 
förskoleavdelningarna utan skolbibliotek. 
 
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 för bokprat i biblioteket i samma omfattning som 
tidigare  
 
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.  
Enligt statistiken har antalet lån på skolorna gått ner jämfört med 2010. Vi har inte själva någon 
förklaring till detta då verksamheten fungerat på liknade sätt under 2010 och 2011. 
Skolbibliotekens böcker används dock 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!  
 
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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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 80 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2011 
 

Bou § 69 Dnr 00082/2011 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 

• Rapport från Skolverket – Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola 
och vuxenutbildning i Arvidsjaur 2010. 
 

• Ny läroplan 
Skolans ledningsgrupp och personal håller på att implementera den nya 
läroplanen i sin verksamhet. 
 

• Kommunens hälso- och säkerhetsråd 
I hälso- och säkerhetsrådet är kultur- och fritidschefen ordförande. Övriga 
deltagare är alla kommunens förvaltningschefer, personalchef, 
Arvidsjaurs Församling, Chef Vårdcentralen, Chef Folktandvården och 
representant från den lokala polisen (Arvidsjaur). 
 

• Kurser och konferenser 
Skolchefen är klar med skolchefsutbildningen. 
Utbildningen startade 2010 och är klar 2011. 
 
Skolchefen har deltagit i konferens Aktuell skolpolitik tillsammans med 
skolledare från norr- och västerbotten. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 70 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Barn- och utbildningsnämndens utskott §§ 1-4 2011 
 

 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Annette Rylén 
 Inskrivning av elev i särskolan  §§ 1-1 2006 
 Inskrivning av elev i särskolan  §§ 1-1 2009 

Inskrivning av elev i särskolan  §§ 1-5 2011 
 
 Annette Rylén 
 Inskrivning av elev i gymnasiesärskolan §§ 1-1 2011 
 
 Christopher Granberg 
 Anpassad studiegång   §§ 1-1 2011 
 
 Peter Andersson 
 Elevs fullföljande av utbildning utanför  

hemkommunen   §§ 1-1 2011 
 Förlängd undervisning  §§ 1-2 2011 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 82 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 

Bou § 71 
 
II Meddelandeärende 
 

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

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i Gymnasieskolan? 

En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 
- Skolverket, rapport 360 
 
* Beslut efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i 

förskoleverksamhet för vissa nationella minorieteter i Arvidsjaurs 
kommun, Dnr 192/2011-714 

- Skolinspektionen, Dnr 40-2011 
 
* Cirkulär 11:34 - Budgetförutsättningar för åren 2011-2015    e-post 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Beslut om Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 
- Skolverket, Dnr 2011:272 
 
* Beslut om Ansökan om särskild variant och riksrekryterande utbildning 
- Skolverket, Dnr 41-2010: 932 
 
* Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Piteå Praktiska Gymnasium i Piteå kommun 
- Skolinspektionen, Dnr 37-2010:3233    e-post 
 
* Styrelseprotokoll 2011-09-06    e-post 
- Länstrafiken Norrbotten 
 
* Handlingsplan "Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs 

kommun"    e-post 
- Kommunstyrelsen § 198 2011-09-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträde: 2011-09-21 
 
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 1          
 8 Ann-Karin Sörmo 1          
 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 
 § §  §  

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


