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Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-23 § 18. 1 (33) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
2 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren 
Personal 72 888 27 891 25 468 10 75 950
Verksamhet 9 708 2 922 2 858 2 9 500
Interhyra 12 773 4 258 4 167 2 12 770
  
Summa kostnader 95 369 35 071 32 493 8 98 220
  
Intäkter -7 674 -2 788 -2 423 15 -7 670
  
Summa intäkter -7 674 -2 788 -2 423 15 -7 670
  
Netto 87 695 32 283 30 070 7 90 550
      
Periodresultat  -2 936 -995  -2 855
 
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift (321 tkr), underhållsbudget (460 tkr), medel 
för frukost och mellis i förskolan (475 tkr). 
 
Ferielöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 direkt på 
skolans verksamheter. Det innebär att kostnaden för årets intjänade semester ligger betydligt 
högre i år än tidigare år. Skillnaden i kostnaden för årets intjänade semester för förskola och 
grundskolan ligger på 2,4 Mkr mer i år än föregående år då endast personal med semestertjänster 
redovisades på skolans verksamheter. Ferielön och uppehållslön tas ut under juni-augusti månad 
och intjänas under läsåret som gått. Under feriemånaderna kommer således skolorna ha mycket 
låga personalkostnader eftersom det då är tidigare intjänad ferielön som utbetalas. 
 
Verksamhetskostnaderna ligger totalt ca 300 tkr lägre än budget. Internhyran för de återlämnade 
lokalerna på Klockarbackeskolan har under innevarande år lagts tillbaka på skolan vilket innebär 
budgeten för verksamhetsmedlen måste minskas för att täcka året hyreshöjningar och 
återläggning kostnaden för de tömda och återlämnade lokalerna. 
 
Intäkterna är 365 tkr högre i år än motsvarande period förra året, exempelvis har 
barnomsorgsintäkterna ökat med 47 tkr samt interkommunala intäkter med 115 tkr. 
 
Verksamheten 
Andelen barn som är inskrivna i förskolan är fortsatt hög. Antalet barn med vistelsetid 15 
timmar/vecka har sedan 2008 minskat från 64 barn till 30 barn.  
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Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig förutom årskurs 3.  
 
Skolans namn Stadium Skolans placering 
Fridhemsskolan Årskurs 7-9 Arvidsjaurs tätort 
Klockarbackeskolan Årskurs 1-6 Moskosel 
Parkskolan Årskurs 1-6 Glommersträsk 
Ringelskolan Årskurs 1-6 Arvidsjaur 
 

 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08 Lå 06/07 Lå 05/06

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass 

 

Moskosel 19 24 23 50 50 51 53
Glommersträsk 38 39 45 57 66 67 68
Arvidsjaur tätort 598 583 578 522 564 551 579
Summa 655 646 646 629 681 669 700

   
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2012 2010 2009 2008 2007 2006

30 april resp år  476 482 472 471 460 459

 
Händelser av betydelse 
Arbetet med att anpassa dokumentation och rutiner utifrån den nya skollagen samt 
läroplansimplementering fortsätter. En ansökan av fristående huvudman har inkommit avseende 
pedagogisk omsorg för läsåret 2012/2013. 
 
Arbetet med att sjösätta den upphandlade lärplattformen Fronter har påbörjats. 
 
Personal 
Skolorna har under perioden arbetat med att rekrytera personal för att täcka pensionsavgångar 
och lärare som valt att lämna läraryrket. Vikarierande rektor på Ringelskolan har rekryterats. 
Sjukfrånvaron ligger inom förskola och grundskola ligger på 3,73% att jämföra med kommunen 
totalt på 5,02%. 
 
 

Sjukfrånvaro
(%) 

Sjukfrånvaro 
(%) 

fr o m dag 60 

Antal 
månads- 

avlönade*) 
2012-04-30 3,73 27,55 187 
2011-04-30 5,27 28,11 182 

 
*) Antal tjänster inom förvaltningen, i detta ingår även personer som ej är i tjänst p g a 
tjänstledigheter, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Framtiden 
Kommunen har ett tydligt statligt uppdrag utifrån den nya skollagen 3 kap 3§ ”Alla barn och 
elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.” Denna bestämmelse gäller 
förskola, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasiet. 
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Att förena det statliga uppdraget med kommunens minskade ekonomiska utrymme kräver en 
ständig dialog om hur vi ska organisera förskola och skolan i kommunen. Tilldelningen av 
resurser måste i framtiden i större utsträckning utgå från skolans resultat och behov än tidigare. 
Lagregleringen kring elever i behov av särskilt stöd är tvingande och om utredning visar att en 
elev är i behov av särskilt stöd ska det stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för 
att den eleven ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. 
 
Skolans utmaning i den närmsta framtiden är att anpassa undervisningen utifrån de nya 
kunskapskraven. I den nya skollagen läggs stor vikt vid elevernas digitala kompetens. Skolverket 
säger att det centrala innehållet är tvingande och att det är kommunen som skolans huvudman 
som ska tillhandahålla den utrustning som behövs för att genomföra undervisningen. I dagsläget 
kan vi inte genomföra den undervisning som vi är ålagda, eftersom vi saknar den digitala 
utrustning som behövs.  
 
Den dubbla styrningen av skolans verksamhet genom statliga lagkrav och direktiv samt 
kommunfullmäktiges mål och ekonomiska ramar är en ekvation som är svår att få ihop. 
Krympande ekonomiska resurser och utökade lagkrav ställer verksamheterna inför valet att bryta 
mot lagen eller budgetramen. 
 
 
Britt‐Inger Hedman 
Barn‐ och utbildningsnämndens ordförande 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal  Mål‐
uppfyllelse 

Kommentar 

Alla i verksamheten har 
rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av glädje, 
trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till en god hälsa. 

1. 80% av medarbetarna inom Barn‐och 
utbildningsförvaltningen uppger att de är 
stolta över sin arbetsplats. 

 

Inväntar central 
personalenkät. 

2. Barn‐ och utbildningsförvaltningen 
verkar för att införa ett Barn‐ och 
ungdomsråd i kommunen. 

 Nytt nyckeltal utbetas 
utifrån KF:s beslut om 
ungdomars inflytande. 

3. Andel (%) förskoleplatser 2012 där 
barnen deltar i planering av förskolans 
aktiviteter uppgår till minst 65%. 

 
Sammanställning augusti 
2012 

En positiv 
befolknings‐
utveckling och 
tillväxt 

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

4. Varje skolenhet har elevråd som 
eleverna uppger är väl fungerande. 

 
Mäts via elevenkät ht‐12 

1. 95% av eleverna i åk3 ska ha uppnått 
LUS‐nivå 13 

 90% av eleverna i åk 3 har 
uppnått LUS‐nivå 13 eller 
högre. 

2. 95% av eleverna i åk6 ska ha uppnått 
LUS‐nivå 15 

 91,5% av eleverna i åk 6 har 
uppnått LUS‐nivå 15 eller 
högre. 

3. 95% av eleverna i åk8 ska ha uppnått 
LUS‐nivå 17 

 
Nyckeltalet ska bytas ut. 

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

4. 100% av eleverna i åk3 har uppnått 
godkänd nivå vid de nationella proven i 
svenska och matematik 

 
Resultaten sammanställs i 
mitten av maj. 

2. 100% av vårdnadshavarna som 
deltagit vid utvecklingssamtal i skola och 
förskola uppger att utvecklingssamtalet 
varit väl fungerande. 

 

Redovisas vid årsbokslutet. 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet 

Alla inom förskola och 
skola ska samverka 
med vårdnadshavare, 
interna och externa 
verksamheter.  3. Antalet avvikelserapporter inom 

Norrbus från BOU uppgår maximalt till 2 
st per kalenderår. 

 
Uppföljning vid årsbokslut 

1. Sjukfrånvaron inom förvaltningen 
uppgår till maximalt 4%. 

 Sjukfrånvaron uppgår till 
3,43% efter första tertialen 
2012. 

2. 80% av medarbetarna inom Barn‐och 
utbildningsförvaltningen uppger att de 
upplever att den närmaste chefen visar 
uppskattning för mina arbetsinsatser. 

 

Inväntar central 
personalenkät. 

4. Maximalt 10% av eleverna som svarat 
på mobbingfrågan vid hälsosamtalen i F‐
klass, åk4, åk7 samt år 1 i gymnasiet 
uppger att de blivit retade, utstötta eller 
på annat sätt illa behandlade av andra 
elever i skolan under de tre senaste 
månaderna. 

 

Sammanställning pågår 

Miljöhänsyn i all 
verksamhet 

Alla i verksamheten har 
rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av glädje, 
trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till god hälsa. 

5. 80% av eleverna som svarat på 
trivselfrågan vid hälsosamtalen i F‐klass, 
åk 4, åk 7 samt år 1 gymnasium uppger 
att de trivs mycket bra i skolan. 

 

Sammanställning pågår 

 
 Målet uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Uppgift saknas 
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12 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Arvoden 260 60 86 --30
Verksamhet 30 2 12 -83
Summa kostnader 290 62 98 -37
Intäkter    
Summa intäkter  
  
Netto 290 62 98 -37
     
Periodresultat  35 18  
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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20 Ledningsfunktionen 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 100 746 694 7
Verksamhet 5 769 1 631 1 836 -11
Interhyra 0 0 0
  
Summa kostnader 7 869 2 377 2 530 -6
  
Intäkter -5 945 -2 042 -1 955  4 
  
Summa intäkter -5 945 -2 042 -1 955 4
  
Netto 1 924 335 575 -42
     
Periodresultat  306 77  
 
*) Budget inkl. underhållsbudget 460 tkr. 
 
Redovisade verksamhetskostnader ligger ca 290 tkr lägre än budget för de fyra första månaderna 
det beror bland annat på att medlen för underhåll inte ännu har används. Diskussion av 
prioriteringar i underhållsplanen har inletts.  
 
Intäkterna från barnomsorgsavgifterna ligger ca 50 tkr högre för de fyra första månaderna i år 
jämfört med i fjol och 125 tkr över budget. Intäkterna för barnomsorgen sjunker vanligtvis under 
sommaren då fler går ned i vistelsetid samt säger upp fritidsplatser under sommarmånaderna.  
 
Verksamheten 
Den centrala administrationen består sedan februari 2011 av skolchef, skolutvecklare och en 
controller/ekonom. Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning. 
 
Händelser av betydelse 
En lärplattform har upphandlats och implementeringsprocessen har påbörjats. 
 
Arbetsmiljöverket har inspekterat Byggprogrammet. Åtgärder är vidtagna utifrån beslutet. 
 
Personal 
 
I den centrala administrationen har personalresursen under året legat på 2,75 tjänster samt 0,5 
tjänst skolbibliotekarie. 
 
Vikarierande rektor på Ringelskolan har rekryterats. 
 
En vikarierande rektor till Sandbackaskolan kommer att rekryteras under juni månad. 
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Framtiden 
Kommande år behöver förvaltningen säkerställa att få rätt behörighet på personalen i de olika 
verksamheterna. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att ha attraktiva arbetsplatser, både 
för att kunna behålla den kompetens vi har men också kunna nyrekrytera vid kommande 
pensionsavgångar. 
 
Under höstterminen kommer alla verksamheter att utbildas på den nya lärplattformen. 
 
Flygförarutbildningens avveckling kommer fortsatt kräva mycket arbete tills avvecklingen är 
helt genomförd augusti 2013. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren 
Personal 13 147 5 479 4 302 27
Verksamhet *) 946 360 243 48
Internhyra 836 
  
Summa kostnader 14 093 5 839 5 381 
  
Intäkter -15 -38 -25 52
  
Summa intäkter -15 -38 -25 52
  
Netto 14 078 5 801 5 356 
     
Periodresultat  -1 109 -32  
 
*) Budget inkl. leasingdatorer 139 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. För Fridhemsskolan innebär det att kostnaden för semesterlöner för 
januari-april i år ligger 823 tkr högre än vid samma tidpunkt ifjol. 
 
I och med att redovisningen av semesterlöner i denna rapport samt att en del anställningar 
upphör i maj-juni kommer underskottet vid nästa tertialapport att minska.    
Under vt-12 har vi en extra insatt elevassistent i samarbete med IFO (Individ- och 
familjeomsorg) enligt Norrbus. Vi fortsätter satsningen på lagarbete som påbörjades 2011 och de 
trygghetsåtgärder som infördes ht-11, med extra trivselvärdar i elevutrymmen och matsal. 
 
De särskilda insatser som redan inleddes i år 4 för elever med särskilda behov i engelska och 
matematik slutförs vt-12 i år 9. 
Grundsärskolan och gymnasiesärskolans verksamhet ses över inför ht-12 för att bli så optimal 
som möjligt. Detta för att klara målen och den garanterade timplanen samt den pågående 
integreringen med grundskolan. 
 
För att motverka ökat underskott under våren har en tjänst som speciallärare/specialpedagog inte 
varit besatt.  
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Verksamheten 
 
Antal elever: 

 
Åk 
7 

Åk 
8 

Åk 
9 Särsk. Summa

Vt 2012 62 63 67 4 196 
Vt 2011 66 62 51 4 183 
 
Verksamheten har bedrivits i samma linje som ht-11 men med kraftsamling vt-12 för att nå 
målen för år 9. Hela vårterminen påverkas av antalet nationella prov år 9. Utifrån jämförelse med 
förra läsårets avgångsklasser samt måluppfyllelse som finns redovisat av SKL:s statistik för 2011 
kommer måluppfyllelsen sjunka något 2012. Nationellt ligger vi ändå på övre halvan men 
insatser krävs för att fortsatt ha en hög måluppfyllelsen då kunskapskraven har höjts med Lgr 11. 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolan har fortsatt bevakats i media både lokalt, regionalt samt nationellt. Bevakningen 
har varit inriktad på att lyfta fram positiva sidor av skolan men vi granskas givetvis hårt utifrån 
siffror som ligger till grund för utnämningen Sveriges bästa skolkommun. Under året har vi haft 
större personalrörlighet än tidigare år.  
 
Lagarbetet fortsätter att utvecklats och skolans utvecklingsgrupp arbetar med utvecklingsfrågor i 
nära samverkan med arbetslagen.  
 
Vi har fått ökat föräldrakrav på insatser för elever som inte når målen utifrån de nya 
kunskapskraven. 
 
Vi märker en ökad press att leva upp till skollagens tydligare krav på åtgärder kopplade till 
kunskapsmålen.  
 
Personal 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-04-30 0,96 0 i.u 
2011-04-30 7,70 51,04 33,0 

 
Vårterminen inleddes med rekryteringsbehov av lärare i engelska. Svårigheter att rekrytera 
gjorde att tillsättning dröjde fram till i början av februari. Stor kraft gick också åt att rekrytera ny 
vaktmästare i januari. 
 
Under våren har vi redan rekryterat fyra lärare till nästa läsår. En del tillsvidare andra 
tidsbegränsade p.g.a. av behörighetskrav på lärare. Vi har också höjt två tjänster till 100% 
tillsvidare och sänkt två tjänster till 75% och två till 50% utifrån tjänsteunderlaget och nekande 
till att arbeta mera utifrån möjligheter i sin kompetens.  
 
Vi tappar två personer till AF-kundtjänst och vi har hanterat en omplacering och arbetar just nu 
med personalsamarbete mellan Fridhem och Sandbacka.  
Nu pågår också rekrytering av fyra tjänster för att täcka upp dessa förändringar samt den 
speciallärar-/specialpedagogtjänst som har varit vilande under föräldraledighet. 
Långtidssjukskrivningen har minskat då personal har gått i pension vid årsskiftet. 
Vi samarbetar med A-hälsan i förebyggande syfte för att motverka sjukskrivningar bland 
personalen. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned Barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
 
Framtiden 
Fortsatt satsning på arbetslag, skolutvecklingsgrupp, handledning av personal, stöd för 
implementering av Lgr 11 och skapande av gemensam undervisningsstruktur.   
Genom stor rekrytering av ny personal kommer behovet av att kommunicera skolans tankar och 
arbete runt elever för att nå kunskapsmålen.  Utvecklingsmässigt kommer höstterminen att 
behövas för att få lagarbetet stabilt efter personalförändringar.  Elevstödsorganisationen ses över 
för att möta nya krav då vi ser fortsatta höga siffror på läs- och skrivsvårigheter hos elever som 
börjar på Fridhem.  
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 23 682 8 977 8 314 8
Verksamhet *) 940 251 189 33
Internhyra 1 434 
  
Summa kostnader 24 622 9 228 9 937 
  
Intäkter -350 -261 -104 151
  
Summa intäkter -350 -261 -104 151
  
Netto 24 272 8 967 9 833 
     
Periodresultat  -876 -560  

 
*) Budget inkl. leasingdatorer 80 tkr 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. För Ringelskolan innebär det att kostnaden för semesterlöner för januari-
april i år ligger 1021 tkr högre än vid samma tidpunkt ifjol. Förändringen i kostnaden för 
ferielöner motsvarar ungefär underskottet mot personalbudgeten som ligger på -1 083 tkr. När 
lärarna har ledigt för ferie i sommar utbetalas den intjänade ferielönen vilket innebär att 
personalkostnaderna blir mycket låga under sommarmånaderna. 
 
Personalkostnaderna är totalt 663 tkr högre i år än samma tidpunkt i fjol, i den ökningen inryms 
både löneökning och förändringen i redovisningen av ferielöner. 
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola och förberedelseklass. Under de senaste åren 
har Ringelskolan vuxit till en stor skola med drygt 400 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.  
Lärarna har under vårterminen aktivt arbetat med att planera, genomföra, utvärdera och 
dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån LGR11. Behovet av en digital plattform och en 
digital version av ett skriftligt omdöme finns och frågan har diskuterats i omgångar. Nu när den 
nya lärplattformen, Fronter, har upphandlats kommer lärarna att ges möjlighet att använda den 
till kommande uppstart i höst. Det kommer förhoppningsvis att leda till effektiviseringar av 
lärarnas arbetstid, tid som kan läggas på andra ansvarsuppdrag inom den reglerade arbetstiden.   
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6-års verksamhet och grundskola 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Särsk. Summa 
Vt 2012 53 59 67 45 54 62 59 3 402 
Vt 2011 59 68 47 52 61 59 52 2 400 

 
Fritidsverksamhet 
 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa
2012-04-30 34 40 40 52 166 
2011-04-30 42 43 26 49 160 

 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen 2012 har skolledningen planerat och genomfört nyrekryteringar av lärare i 
och med ett antal pensionsavgångar. Även rekryteringar av personal till förskoleklass inför 
kommande hösttermin har genomförts och där hela avdelningen kommer att bestå av utbildade 
förskollärare.  
Från årsskiftet har ett antal besparingar genomförts bl.a. reducering av personaltätheten med 0,5 
tjänst inom förskoleklassernas verksamhet samt neddragning med 0,5 lärartjänst inom svenska 
som andraspråk. 
För att spara ytterligare pengar har Ringelskolans medarbetare arbetat under stor press då det 
varit viss återhållsamhet med vikarier. Detta kan dock inte fortgå i någon längre period då vi ser 
att det sliter på medarbetarna samt påverkar elevernas studieresultat negativt.  
Ringelskolan ser ingen direkt elevminskning i sikte de närmaste åren. Det innebär att det inte 
finns utrymme för några stora och omfattande anpassningar av skolstruktur och 
personalorganisation.  
Planer och ritningar inför ombyggnationer av Tallbackas innandöme har genomförts under 
våren. Detta för att tillgodose behovet av större kapprum samt fler grupprum. Byggnationerna är 
beräknade att påbörjas under juni/juli 2102.   
 
LUS (läsutvecklingsschema) för årskurs 6 vårterminen 2012 visar att 91,5 % av eleverna i åk 6 
har stanine 15 eller högre (stanine 15 är målvärdet). Det är ett bra mätvärde och beskriver 
läsförmågan. 
 LUS (läsutvecklingsschema) för årskurs 3 vårterminen 2012 visar att 90 % av eleverna i åk 3 
har stanine 13 eller högre (stanine 13 är målvärdet). Det är ett bra mätvärde och beskriver 
läsförmågan. 
 
Personal 
 
 Sjukfrånvaro

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-04-30 2,89 49,72 i.u 
2011-04-30 5,78 14,86 54,78 

Sjukfrånvaron har sjunkit sedan samma period ifjol. En av orsakerna är att personalen inte 
drabbats av epidemier av förkylningar och magsjuka i samma omfattning jämförelsevis med 
fjolåret. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned Barn-och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
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Framtiden 
Elever i behov av särskilt stöd 
Inför hösten tvingas vi till nedskärningar av 0,5 tjänst specialpedagog som arbetat med 
talträning. Detta kommer att leda till att vi inte kommer att kunna tillhandahålla kompetens som 
behövs för att tillgodose de stora behov som finns av talträning. I slutändan resulterar det i fler 
elever som inte kommer att uppnå målen på låg-, mellan- och högstadiet. 
 
Bibehålla kompetenta medarbetare 
BUN:s ansvariga politiker, skolförvaltningen och dess rektorer bör fundera över varför det är så 
många lärare som inom kort valt att byta yrke under senare tid. 
Vad är det är orsaken?  
Hur kommer våra verksamheter att påverkas av det om det fortgår?  
Hur kan vi bemöta detta på ett bra sätt?  
Hur ska vi bemöta den stora efterfrågan av lärare som det kommer att bli tal om inom de närmsta 
2-5 åren? 
 
Rektorernas arbetsmiljö 
Rektorerna har under en längre tid fört fram ett gemensamt problem med ökad arbetsbelastning 
och en snedvridning mot mer administration. Detta måste tas på allvar. Ansvariga politiker bör ta 
detta på allvar för att undvika utbrända rektorer i framtiden. TCO och Lärarförbundet visade i en 
SCB-undersökning 2009 att skolledare har den tuffaste situationen jämfört med andra grupper av 
chefer och de anser sig ha minst möjlighet att påverka den egna organisationen.  
Samtidigt har SKL konstaterat i en granskning av grundskolans resultat att en mycket viktig 
faktor för framgång är en bra ledning och styrning av skolan. 
 
 
Christopher Granberg 
Rektor  
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 4 583 1 913 1 719 11
Verksamhet *) 222 48 54 -11
Internhyra 1 673 557 541 3
  
Summa kostnader 6 478 2 518 2 314 9
  
Intäkter -290 -94 -96 -2
  
Summa intäkter -290 -94 -96 -2
  
Netto 6 188 2 424 2 218 9
     
Periodresultat  -361 -64  

 
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift 22 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. För Parkskolan innebär det att kostnaden för semesterlöner för januari-april 
i år ligger 144 tkr högre än vid samma tidpunkt ifjol.  
 
Periodresultatets negativa siffror visar på sämre summor än vad som i verkligheten gäller. En 
felkontering av ca 70 tkr och semesterlöneskulden på ca 140 tkr gör att vi kan räkna ner 
minusresultatet till cirka 150 tkr. Beräknat för höstterminen 2012 är också att vi kommer att 
minska våra tjänster med sammantaget 1,3 heltider vilket leder till att det finns förutsättningar 
för att årets budget kommer att hålla.  
  
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Vt 2012 4 6 3 5 7 4 9 38 
Vt 2011 6 3 5 7 4 8 6 39 
 
På Parkskolan bedrivs undervisningen i B-form, det vill säga klasserna är åldersblandade i 
klasserna 1-3 och 4-6. I varje klassrum finns två ansvariga pedagoger fördelat på 1,8 heltider i 
vardera klass. Dessa lärare delar på undervisningen och mentorskapet med tillhörande uppgifter 
så som upprättandet av åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. I 
Förskoleklass arbetar en förskolelärare som aktivt samarbetar med skolan men också med 
förskola. Som exempel kan ges att förskolans femåringar en dag i veckan är inne i förskoleklass 
vilket borgar för en mjuk övergång mellan de olika enheterna.  
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 Förskola Fritids Summa
2012-04-30 18 14 32 
2011-04-30 16 14 30 
 
 
På förskolan och fritids är det i stort sett lika många barn år från år. Fritids, och förskola 
samarbetar vilket leder till ett bättre hushållande av skolans resurser. Trycket på förskolan har 
under skolåret 2011/2012 ändå varit större då vi haft barn med behov av särskilt stöd i gruppen. 
Av denna anledning har vi under vårterminen haft 3,5 tjänster på förskolan jämfört med de 3,0 vi 
hade under höstterminen. Från och med vårterminen 2012 har vi på skolan en fastanställd 
förskolelärare. Tjänsten utgörs i dag av 75 % men kommer att utökas till en heltid. 
Nyrekryteringen av en förskolelärare var mycket viktigt då vi i och med de nya läroplanerna för 
förskolan har ett ansvar i att se till att det finns utbildade förskollärare på varje förskola.  
 
Händelser av betydelse 
Under vårterminen läser två av våra medarbetare på förskolan sin sista termin till 
förskolepedagoger och rektorn har just avslutat sin utbildning vid rektorsprogrammet. Samtliga 
lärare med sin huvudtjänstgöring i Glommersträsk har också utvidgat sina kunskaper i 
läsinlärning och gått skolverkets kurser i implementering av planering, bedömning och betyg. 
Förskolans personal har gått skolverkets kurs i att tolka styrdokument och att omsätta dessa i 
praktiken. Alla skolans pedagoger har under vårterminen fått utbildning i ett arbetsprogram för 
smartboards, Libro Espresso. 
 
Under vårterminen har vi på Parkskola sett över och upprättat en ny lokal arbetsplan samt 
upprättat egna verksamhetsmål utifrån barn- och utbildningsnämndens fastställda mål. (Dessa 
presenteras i en egen bilaga) 
 
Lus årskurs 6 2012 100% (9 av 9) stanine 15 (Målvärde för år 5) eller högre. 
Lus årskurs 3 2012 100% (5 av 5) stanine 13 (Målvärde för år 3) eller högre.  
 
Personal 
Idag har vi på skolan 4,08 heltidstjänster i klass 1-6 + förskoleklass, på förskolan har vi 2,75 
barnskötare och 0,75 förskolelärare. På skolan finns också specialpedagog på 20 %, vaktmästare 
10 %, rektor 25 %, elevassistent 80 % och 150 % resurs personal. 
 
Sjukfrånvaron har under 2012 har under vårterminen eskalerat och vi har därför varit tvungna att 
ta in en hel del vikarier vilket är kostsamt för enheten. Då Parkskolan har förhållandevis få 
medarbetare så visar det sig i procentuellt höga frånvarosiffror då någon insjuknar.   
 
 
 

Antal månads- 
Avlönade 

2012-04-30 i.u 
2011-04-30 i.u 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Parkskolan har vi under vårterminen upprättat egna verksamhetsmål utifrån barn- och 
utbildningsnämndens fastställda mål. (Dessa presenteras i en egen bilaga) 
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Framtiden 
Framtid är ljus för Parkskolan. Hög kompetens och ambition hos personalen, trivsel och goda 
resultat hos eleverna, fina lokaler samt ett oförändrat gott elevunderlag – allt sammantaget ger 
mycket goda förutsättningar för ett vinnande koncept. 
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 238 698 831 -16
Verksamhet 144 26 68 -62

Internhyra 594 
  
Summa kostnader 2 382 724 1 493 
  
Intäkter 0 0 0 0
  
Summa intäkter 0 0 0 0
  
Netto 2 382 724 1 493 
     
Periodresultat  70 10  
 
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. För Klockarbackeskolan innebär det att kostnaden för semesterlöner för 
januari-april i år ligger 59 tkr högre än vid samma tidpunkt ifjol. 
 
På Klockarbackeskolan redovisar vi i för denna period ett plusresultat på 70tkr. Detta orsakas av 
att vi inte haft en 100% tjänst i klass 4-6 utan istället en 80%. För höstterminen är det dock 
beräknat med en heltid i klass 4-6 och därför räknar vi med att det slutliga resultatet kommer att 
landa runt den för år 2012 tilldelade budgeten.   
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Vt 2012 1 5 0 6 2 3 2 19 
Vt 2011 6 0 6 2 3 2 5 24 
 
På Klockarbackeskolan finns idag förskola, förskoleklass och årskurserna 1 till 6. 
Undervisningen bedrivs i B-form, det vill säga klasserna är åldersblandade i klasserna 1-3 och 4-
6. I varje klassrum finns en ansvarig pedagog. Dessa lärare har i sina klasser det övergripande 
ansvaret för undervisningen och mentorskapet med tillhörande uppgifter så som upprättandet av 
åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. I Förskoleklass arbetar en 
förskolelärare som aktivt samarbetar med både skolan och förskola.  
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Fritidsverksamhet och förskola 
 Förskola Fritids Summa
2012-04-30 4 2 6 
2011-04-30 5 5 10 
 
Då barnantalet har sjunkit drastiskt på förskola och fritidsklass från året 2010 till höstterminen 
2011 så har förskola, fritids och förskoleklass ett nära samarbete med varandra. Även om 
barnantalet för närvarande är lågt så är dagarna långa från 6:00 till17:00 vilket leder till att 
personalstyrkan inte kan vara lägre än den redan är. 
 
Under vårterminen har förskolan en dag i veckan bjudit in till ”öppen förskola” där de barn som 
inte deltar i förskoleverksamheten ännu fått tillfälle att bekanta sig med lokalerna. Detta har varit 
mycket uppskattat av både barn och föräldrar. 
 
Händelser av betydelse 
Vid inledningen av vårterminen stod Klockarbackeskolan utan lärare i klass 4-6. Detta löstes 
tillfälligt av att rektor gick in som lärare och samtliga resurser på skolan samordnades för att 
täcka upp behovet. Från och med februari har vi haft en lärare i klass 4-6 och det har därefter 
fungerat bra i grundskoleenheten. Då den anställda läraren emellertid saknar formel behörighet 
så söker vi nu åter igen lärare till klass 4-6 inför höstterminens start.  
 
Under vårterminen läser en av våra medarbetare på förskolan sin sista termin till 
förskolepedagoger och rektorn har just avslutat sin utbildning vid rektorsprogrammet. Samtliga 
lärare med sin huvudtjänstgöring i Moskosel har också utvidgat sina kunskaper i läsinlärning och 
gått skolverkets kurser i implementering av planering, bedömning och betyg. Förskolans 
personal har gått skolverkets kurs i att tolka styrdokument och att omsätta dessa i praktiken. Alla 
skolans pedagoger har under vårterminen fått utbildning i ett arbetsprogram för smartboards, 
Libro Espresso. 
 
Under vårterminen har vi på Klockarbackeskolan sett över och upprättat en ny lokal arbetsplan 
samt upprättat egna verksamhetsmål utifrån barn- och utbildningsnämndens fastställda mål. 
(Dessa presenteras i en egen bilaga) 
 
Lus årskurs 6 har ej upprättats då vår specialpedagog varit sjukskriven detta kommer att göras så 
fort denne återgår i tjänst. 
Lus årskurs 3 2012 83% (5 av 6) stanine 13 (Målvärde för år 3) eller högre.  
 
Personal 
 
 Antal månads- 

avlönade 
2011 i.u 
2010 i.u 
 
Vi har under vårterminen haft 0,2 heltidstjänster mindre i klass 4-6. Samordning av personal och 
stöd från administrationen har möjliggjort detta upplägg men från och med höstterminen 2012 
räknar vi med att vara uppe i samma personaltäthet i grundskolan som var beräknat för 
bokföringsåret 2012.  
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På förskolan arbetar idag två barnskötare, som sammanlagt har 1,75 heltider. En av barnskötarna 
läser till förskolelärare och därför är tjänstledig 0,15%. Förskoleklass utgörs av 0,5 heltider och 
fritidsklass av 0,5 heltider. I klasserna 1-6 arbetar sammanlagt 2,01 lärare vilket utgörs av 1,8 
heltider och några mindra tjänster för de musik, slöjd och bild. Rektorstjänsten utgörs i grunden 
av 25%. På skolan finns även en specialpedagogtjänst på 10% 
Sjukfrånvaron på Klockarbackeskolan är mycket låg. Orsaken till den låga sjukfrånvaron kan 
eventuellt kopplas till god trivsel på arbetsplatsen och relativt låg medelålder hos de anställda.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Klockarbackeskolan har vi under vårterminen upprättat egna verksamhetsmål utifrån barn- 
och utbildningsnämndens fastställda mål. (Dessa presenteras i en egen bilaga) 
 
Framtiden 
Att vi måste se oss om efter nya lösningar för hur undervisningen skall bedrivas på 
Klockarbackeskolan är uppenbart då elevunderlaget är litet och under de närmaste åren synes 
minska ännu mer. Problemet att få behöriga lärare och därmed också kontinuitet för barnen är 
också en faktor vi måste ta hänsyn till då vi planerar det kommande läsåret. Att använda samma 
lärare i alla årskurser kan vara en möjlig väg och också ett sätt att komma tillrätta med kravet på 
behörighet i alla ämnen.  
 
På Klockarbackeskolan finns dock en välutvecklad förmåga att samarbete, arbeta över gränserna 
och att se möjligheter där andra ser problem – detta tillsammans med den goda trivseln som 
råder på skolan gör att det ändå finns förutsättningar för att bedriva en god undervisning trots det 
lilla formatet. 
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren
Personal 2 606 951 783 21
Verksamhet 997 262 259 1
Interhyra 0 0 0 0
  
Summa kostnader 3 603 1 213 1 042 16
  
Intäkter -595 -183 -66  177
  
Summa intäkter -595 -183 -66 177
  
Netto 3 008 1 030 976 6
     
Periodresultat  -27 9  

 
*) Budget inkl. leasingdatorer 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive enhet. För elevhälsan innebär det att kostnaden för semesterlöner inklusive PO-pålägg 
för januari-april i år ligger 128 tkr högre än vid samma tidpunkt 2011. Elevhälsans utfall följer 
budget. 
 
Verksamheten 
De lagstadgade åtgärder som elevhälsan är skyldig att utföra i förskoleklass till och med 
gymnasiet har genomförts. Dessutom har det inkommit uppdrag (medicinska, psykologiska, 
sociala och pedagogiska) till oss från elever, vårdnadshavare och personal som vi försökt att lösa 
på bästa sätt i samråd med berörda parter. 
 
Teamet har arbetat främjande med livskunskapsfrågor/värdegrund, sexuell hälsa och droger och 
tobak- de nationella målen. Fortbildning/handledning till personal, individuellt eller i grupp har 
också genomförts. 
 
Då många av dagens barn och ungdomar mår psykosocialt dåligt (inklusive de ensamkommande 
flyktingbarnen) har en ökad samverkan inletts med Individ- och familjeomsorgen (IFO). Detta 
har resulterat i en lättfattlig information om Norrbus, individ- och familjeomsorgens samt 
skolans ärendegång rörande barn som mår psykosocialt dåligt. Information till verksam personal 
på alla kommunens skolor har påbörjats av elevhälsochef och ansvarig inom individ- och 
familjeomsorgen. 
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Händelser av betydelse 
 Nytt nationellt vaccinationsschema har införts under våren 2012. HP- och MPR-vaccinering 

har genomförts, delvis i samarbete med Vårdcentralen, vilket inneburit ett stort merarbete för 
skolsköterskorna. 

 PMO har uppgraderats, så att registrering av gjorda vaccinationer i Svevac (ett gemensamt 
register för vaccinationer, där många landsting finns anslutna), kan göras direkt i PMO. 

 Nya avtal har tecknats med skolläkar- och psykologkonsulter 
 SIS- medel som har beviljats för 2012, gör att arbetet med att öka tillgängligheten för barn 

och unga utvecklas ytterligare på organisatorisk nivå. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
har gjort ett besök i vår kommun, för att höra hur vi arbetar med dessa frågor utifrån de 
medel vi hittills beviljats. 

 
Personal 
Antal månadsavlönade 
  
2012 5,8* 
2011 5,5* 

 
*Elevhälsochef ansvarar också för IT- pedagog som är anställd på projektmedel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tjänsten har utökats från 50% till 80% då ökat 
projektmedel beviljats. 
 
Elevhälsochefen sjukskriven fr.o.m. 120401 och fortfarande (handledsbrott). 
 
Mål och nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
 
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. Arbetet med att verkställa detta pågår.  
 
Framtiden 
Ungdomsmottagningen arbetar med en utveckling av verksamheten. Skolsköterska planerar 
tillsammans med personal från vårdcentralen hur höstens verksamhet ska genomföras. Detta är 
en efterlängtad kvalitetshöjning från både personal och ungdomar.  
 
Ett kontinuerligt samarbete kring elever från närliggande kommuner sker mellan 
elevhälsopersonal och rektorer från respektive kommun. 
 
Främjande arbete i tidiga åldrar ger bäst effekt på elever i behov av stöd visar all forskning, 
vilket också framhålls i den nya skollagen. Om Arvidsjaur kommun ska kunna fortsätta att vara 
”bäst i test” bör en specialpedagog (100 %) som arbetar med förskolebarn och i nära samarbete 
med bvc anställas.  
 
Behovet av elevhälsans insatser har ökat när det gäller nyanlända barn och unga från andra 
länder. Fortsatt utbildning och fortsatta insatser på detta område krävs. Idag omfattas 
Språkintroduktionsprogrammet på Sandbackaskolan av elevhälsans insatser, men inte SFI och 
Vuxenutbildningen.  
 
Lise- Lotte Johansson 
Elevhälsochef/ specialpedagog 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 15 465 5 743 5 524 4
Verksamhet*) 440 208 178 17
Internhyra 490 
  
Summa kostnader 15 905 5 951 6 192 
  
Intäkter -233 -81 -106 -24
  
Summa intäkter -233 -81 -106 -24
  
Netto 15 672 5 870 6 086 
     
Periodresultat  -646 -678  

 
*) Budget inkl. leasingdatorer 15 tkr samt ombudgetering av medel för frukost och mellanmål 
från kostenheten 312 tkr 
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. 
Förskolornas egna mål, respekt, språk och kommunikation stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för förskolan och BoU:s målskrivning. 
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. I skrivande stund har ytterligare barn 
påbörjat sin placering, de barn som skrivs in är 1-2 åringar. Vi kan i förskolan tydligt se att 
barnens vistelsetider har blivit allt längre eftersom de flesta föräldrar arbetar heltid. Antalet ”15-
timmars”barn har minskat betydligt i verksamheten.  
Arbetet med 6-åringarnas övergång till förskoleklass pågår just nu med utvecklingssamtal, 
skolbesök och överlämningskonferenser.  
  
 2012 2011 
Harens förskola 54 55 
Nyborgs förskola 123 125 
Summa: 177 180 
Antal barn per den 30/4 respektive år 
 
Händelser av betydelse 
Det samiska kultur- och språk arbetet ingår i den dagliga verksamheten trots att vi har problem 
med rekrytering av samisktalande personal. Fortbildning av ordinarie personal planeras. 
Fortbildningsinsatserna för barnskötarna blir klar nu i maj och implementeringsarbetet av vår 
nya läroplan pågår och bidrar i hög grad till att höja kvalitén i verksamheten.    
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Personal 
Grundbemanning i förskolan är 3,0 tjänst/avd. På de avdelningar där vi har placerat barn i behov 
av stöd är bemanningen förstärkt. All personal har adekvat utbildning. Det ökade 
sjukskrivningstalet just nu beror på längre sjukskrivningar till följd av olycksfall samt planerade 
operationer. En fallolycka som renderat lång sjukskrivning hände på förskolan i övrigt ingen 
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. 
Barnens allt längre vistelsetider gör att bemanningen på eftermiddagarna blir otillräcklig. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012 6,02 22,27 i.u 
2011 2,05 13,59 40 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
 
Framtiden 
Barnantalet på tätorten är stabilt. Skollagens ökande krav på förskolan ska uppnås, arbetet med 
att organisera bemanningen enligt skollagen är påbörjad och kommer att fortgå ett par år framåt.  
Specialpedagogens roll i förskolan blir allt viktigare speciellt för de barn som har 
funktionshinder, det gör att vi har möjlighet att uppnå den kvalité som skollagen/läroplanen 
kräver för dessa barn men den 50 % tjänst vi har i dagsläget för tätortens förskolor är inte 
tillräcklig. 
 
Vår sommaröppna verksamhet blir i år förlagd till Harens förskola vecka 27-30. Där tar vi emot 
de barn som har behov av omsorg från tätortens övriga förskolor samt även de barn som är 
placerade på förskolorna i Moskosel och Glommersträsk. 
 
Kompetensen hos förskolans personal är mycket god, inom närmsta året kommer vi dock att ha 
flera pensionsavgångar. 
 
Som tidigare aviserat har det inte varit möjligt att klara budgetramen, vi kommer inte heller att 
klara budgetramen de kommande månaderna. Vi vet redan idag att de budgeterade 100 000 för 
sommaröppet kommer att överskridas rejält. 0 kr i budget för fortbildning, arbetsmiljö och 
vikariekostnad är inte realistisk. Stor återhållsamhet råder för inköp av material samt 
vikarietillsättning. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef  område 2 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 8 808 3 326 3 215 3
Verksamhet 486 121 55 120
Internhyra 273 
  
Summa kostnader 9 294 3 447 3 543 
  
Intäkter -245 -88 -69 28
  
Summa intäkter -245 -88 -69 28
  
Netto 9 049 3 359 3 474 
     
Periodresultat  -343 -258  

 
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift 34 tkr samt ombudgetering av medel för 
frukost och mellis från kostenheten 186 tkr 
Det stödbehov som finns idag för flera barn kommer att minska något vid vårterminens slut men 
det övergår istället till förskoleklass.  
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation”, stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Lpfö och Bou:s målskrivning.  
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. I skrivande stund har ytterligare barn 
påbörjat sin placering. Barn som skrivs in är 1-2 åringar. 
Arbetet med 6-åringarnas övergång till förskoleklass är aktuellt nu med utvecklingssamtal, 
skolbesök och överlämningskonferenser. 
 
  
 2012 2011 
Skogsbackens förskola 49 49 
Stortorgets förskola 47 52 
Summa: 96 101 
Antal barn per den 30/4 respektive år 
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Händelser av betydelse 
Målet ”respekt” på Stortorgets förskola fick ett rikstäckande intresse. En ny benämning -
”hockeypedagogik” myntades. Barnen har sedan januari följt utvecklingen i Elitserien fram till 
slutspelet och det avslutades med ett tårtkalas för vinnande lag. 
I arbetet har Sveriges karta använts flitigt för att förstå var de olika lagen finns med 
transportvägar och färdsätt. 
Färger på dräkter, matematik och musik, ”att hålla på olika lag utan att retas med varandra”. 
Ett föräldrainitiativ bidrog till en bussresa med barnen till Skellefteå och de fick uppleva mötet 
med ”riktiga” AIK-spelare i arenan.  
Barnen pantade flaskor (miljö) för att kunna köpa en tårta med det vinnande lagets färger.  
Listan kan göras lång.  
Personal har också dramatiserat en händelse och sedan reflekterat tillsammans med barnen. 
Samiska kultur- och språkaktiviteter ingår också i vardagsarbetet. 
 
Personal 
Grundbemanning i förskolan är 3.0 tjänst/avd. Alla har adekvat utbildning. Ett antal av 
förskollärarna har erhållit sin legitimering från Skolverket. 
Fortbildningsinsatserna för barnskötare blir klar nu i maj och implementeringsarbetet av den 
reviderade läroplanen i förskolan fortgår. 
Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro inom förskoleområde 1 finns utan den höga siffran står för en 
pågående utredning. 
 
 Sjukfrånvaro

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-04-30 6,06 33,68 i.u. 
2011-04-30 7,36 37,17 22 

 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned Barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
 
Framtiden 
Tillgången på barn är stabil.  Skollagens ökade krav på förskolan skall uppnås. Men minskad 
ekonomi ger oss inte möjlighet att hålla oss inom ramen trots stor återhållsamhet. 
 
 
Mailis Sehlstedt 
Förskolechef område 1 
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234 Skolbibliotek 
 

Tkr 2012 2010 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Verksamhet 80 12 23 -48
Summa kostnader 80 12 23 -48
Intäkter    
Summa intäkter  
  
Netto 80 12 23 -48
     
Periodresultat  15 4  

 
Inköpen till skolbiblioteken sker planenligt. Vi har arbetat vidare med ”Förskoleprojektet 
2011/2012”, finansierat med projektpengar från Kulturrådet. Där har inköp av litteratur till 
förskole- och lågstadiebarn fortsatt. Till förskolans ”bokpåsar” har vi köpt in nya böcker och 
bokpåsarna är nu tillbaka på förskolorna för utlån till föräldrar och barn.  
 
Verksamheten 
I mars inbjöds förskolans alla 5-åringar till sagostunder med berättelser samt rim 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. I samband med lågstadiets läsprojekt tre veckor i mars samarbetade 
kommunbiblioteket och Tallbackas personal då brev skickades till föräldrarna med inbjudan att 
komma och låna böcker med sitt barn från bibliotekets bokbord. Det var glädjande att se att så 
många hörsammade inbjudan.  
 
Barn- och skolbibliotekarien medverkar även denna termin i lågstadiets elevens val 
”Bokslukarna” som ägnar sig åt att läsa och lyssna på böcker, besöka biblioteket samt ha pyssel 
och tävlingar.  
 
I samband med arbetet med Bokjuryn har nya böcker presenterats för samhällets femteklassare 
och för låg- och mellanstadiet i Glommersträsk och Moskosel. Bokjuryn – 
ett nationellt, läsfrämjande projekt för barn och ungdomar går ut på att barnen får läsa fritt och 
rösta fram sin favoritbok från det gångna året. När resultatet är klart presenteras resultatet för 
barnen och böcker lottas ut i klasserna.  
 
Biblioteket har hållit i information om Daisy och E-böcker för en mindre elevgrupp i behov av 
lässtöd. Förfrågan kom via deras specialpedagog på Ringelskolan. 
 
Eleverna i åk 6 har besökt kommunbiblioteket och fått en minikurs i konsten att kunna söka i och 
använda bibliotekets katalog. 
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På förmiddagarna tar kommunbiblioteket emot förskolegrupper samt skolklasser. Många klasser 
kommer för att själva plocka ihop boklådor till klassrummet. Som tidigare sammanställer 
bibliotekspersonalen även boklådor till klasserna utifrån önskemål.  
Klass 6C har bokat besök på biblioteket varannan vecka då de kommer för att låna böcker. 
Även eleverna på Parkskolan i Glommersträsk är flitiga biblioteksbesökare och använder sitt 
bibliotek ofta och gärna.  
 
Under arbetet med förskoleprojektet har en tät mejlkontakt tagits med förskolornas personal och 
biblioteket har haft en informationsträff med förskolornas läslustombud i Arvidsjaur samt 
telefonkontakt med byarna inför omstarten med bokpåsarna.  
 
Skolornas IT-pedagog har mött oss på biblioteket för att hitta rutiner för information om Daisy 
till föräldrar och elever. 
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken och 
biblioteken bemannas några timmar per vecka av bibliotekets personal.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Utlånen på skolbiblioteken under de första fyra månaderna ser i stort ut som statistiken för hela 
2011. Mest lånas på Tallbackas bibliotek av de yngsta barnen för att sedan minska för varje 
stadium.  Vi som jobbar på skolbiblioteken vet att barnen läser och lånar en hel del utöver det 
som registreras i utlåningsdatorerna och kan redovisas i statistik. Detta gäller i hög grad också de 
boklådor som lånas ut till klasserna. En och samma bok från en sådan boklåda läses vanligen av 
flera elever, men detta syns inte i lånestatistiken.  
 
Framtiden 
Samarbetet med elevens val på lågstadiet hoppas vi kan leda till ett ökat intresse för läsning och 
biblioteksbesök. 
Vi ser med viss oro på sammanslagningen av Tallbackas och Ringels skolbibliotek till hösten 
2012 och hoppas att lågstadiets höga utlåningssiffror inte ska minska när de nu måste gå till ett 
annat skolhus för att kunna låna böcker. 
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn och -skolbibliotekarie 
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81 Sandbackaskolan 
 
Sandbackaskolan totalt inkl. Flygskola och Trafikskola 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren 
Personal 26 682 11 534 9 628 20 28 760
Verksamhet *) 24 806 10 914 11 442 -5 28 300
Interkommunala 
ersättningar 

10 400 3 140 2 609 20 9 420

Internhyra 6 398 2 133 2 067 3 6 398
Summa kostnader 68 286 27 721 25 746 8 72 878
  
Interkommunala 
ersättningar 

-26 780 -9 723 -10 137 -4 -25 230

Övriga intäkter -4 171 -2 109 -1 210 74 -5 370
Summa intäkter -30 951 -11 832 -11 347 4 -30 600

  
Netto 37 335 15 889 14 399 10 42 278
      
Periodresultat  -3 444 -3 996  -4 943

*) Budget inkl leasingdatorer & stadsnätsavgift 284 tkr samt underhållsanslag 190 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. För Sandbackaskolan innebär det att kostnaden för semesterlöner inklusive 
PO-pålägg för januari-april i år ligger 1 493 tkr högre än vid samma tidpunkt ifjol. 
Personalkostnaderna för året ligger sett till perioden högt. Ser vi till helåret kommer kostnaden 
inte att vara linjär då vi from HT12 har en del reduceringar. Sett till att semesterlöner inklusive 
PO-pålägg är utlagt och beräknade förändringar i personalvolymen genomförs är bedömningen 
nu att årsramen kommer att hålla avseende personal. 
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Flygskolan 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren 
Personal 2 153 354 774 -54 1 760
Verksamhet 18 827 8 375 8 645 -3 21 050
Internhyra 370 126 123 2 370
Summa kostnader 21 350 8 855 9 542 -7 23 180
  
Interkommunala 
ersättningar 

-15 350 -6 314 -7 509 -16 -15 006

  
Summa intäkter -15 350 -6 314 -7 509 -16 -15 006
  
Netto 6 000 2 541 2 033 25 8 174
      
Periodresultat  -541 -2 934  -2 174
Flygskolans resultat ser enligt tabellen väldigt fördelaktigt ut jämfört med föregående år. I detta 
ska vi ha med oss att våren/vintern fått till följd att färre flygtimmar än i fjol har genomförts. 
Detta får till följd att vi har en kostnad som skjuts framför oss, en kostnad som beräknas till drygt 
1 milj. I övrigt är inte förhandlingarna om de slutliga kostnaderna för nästa läsår avslutade varvid 
en prognos är svår att lägga fast. 
 
Trafikskolans satsning på intensivutbildningar börjar ge resultat. Intäkterna för de första fyra 
månaderna har ökat med drygt 200 tkr jämfört med föregående år. 
 
Trafikskolan 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Redovisat Förändring 
i % mellan 

åren 
Personal 898 609 675 -10 920
Verksamhet 245 237 118 101 360
Internhyra 88 29 29 0 88
  
Summa kostnader 1 231 875 822 6 1 368
  
Intäkter -1 106 -750 -514 46 -1 300
  
Summa intäkter -1 106 -750 -514 46 -1 300
  
Netto 125 125 308 -59 68
      
Periodresultat  -83 -219  57
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Verksamheten 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa
Fordonsprogrammet (FT) 18    18 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik  2 5  7 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik  18 13  31 
Fordonsprogrammet (FTR) 6    6 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 5 14 5 1 25 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 6    6 
Specialutformat program 
anläggningsmaskinförare (SMBP)  8 8 

 
16 

Estetiska programmet bild och form (ES) 5    5 
Vård- och omsorgsprogrammet 8    8 
Omvårdnadsprogrammet (OP)    11 6  17 
Samhällsprogrammet (SP) 10 15 11  36 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 17 11 7  35 
Teknikprogrammet (TE) 6    6 
Introduktionsprogram, övriga 7 1 2  10 
Introduktionsprogram, språkintroduktion 15 2 13  30 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan 2 2 3 5 12 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2    2 
Hotell och restaurangprogrammet (HR)  4 9  13 
Specialutformat program 
flygförarutbildning (SMR013)  33 23 

 
56 

Summa eleverinom gymnasieskolan: 97 121 105  339 
 
Svenska för invandrare (SFI) 42 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 18 
Vuxenutbildning per distans 43 
Övriga vuxenutbildningar 0 

Summa elever inom vuxenutbildning: 103 
 
Kommentarer till verksamheten 
Under våren har verksamheten haft väldigt få avhopp, den gymnasiala delen har enbart tappat två 
elever. I sammanställningen ser det dock ut som vi ökat med åtta elever men det beror på att vi 
missade att föra in de 10 elever som läser NA i Sorsele och Malå i senaste sammanställningen. 
Vi har under perioden haft en ökning inom IVIK och SFI om 4 + 4 elever vilken ger en bild av 
kommunens mottagande. I övrigt finns en hel del förfrågningar mot kurser inom vux men de 
ekonomiska resurserna gör att vi ej kan uppfylla allas önskemål. 
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Händelser av betydelse 
 Marknadsföring med påföljande ansökan till HT12 genomförd och resultatet visar på att 

några fler än vanligt har valt Sandbacka som 1:a hands alternativ. Vis av erfarenhet kan dock 
mycket hända under pågående omvalsperiod (tom 15/5) 

 Vårens val ger tyvärr siffror som tyder på att vi kan tvingas göra nollintag inom programmen 
Teknik, Estet, Restaurang & Livsmedel samt Barn & Fritid. Vi kan däremot se en liten 
ökning av intresset mot studieförberedande program samt att Fordonsprogrammet fortfarande 
är mycket attraktivt. 

 Under läsåret har det framkommit vissa faktorer som gör att Bygg- och 
Anläggningsprogrammet inte kommer att kunna ersätta det specialutformade program 
(SMBP) som varit så populärt. Skolverkets skrivningar tillsammans med Transportstyrelsens 
regler och Byggnads vilja gör det omöjligt att ge eleverna någon form av körkortsutbildning 
(från traktorkort till C-kort). Skolan har under en tid jobbat för att hitta en lösning med det 
ser väldigt mörkt ut. Vi har några alternativ som vi kommer att lyfta med de elever som finns 
inom BA1 samt med de som sökt BA1 inför hösten. Hittar vi ingen lösning innan sommaren 
kommer vi med stor sannolikhet att tvingas lägga ned programmet.  

 Vi har under året haft problem med rekrytering av lärare inom moderna språk (fr, sp) detta 
ledde till att vi kört en distanslösning med Miroi som partner. Det har i stort visat sig att 
eleverna inte är mogna för den typen av undervisning och andra lösning måste hittas inför 
kommande läsår – faktumet kvarstår dock, det är inte lätt att hitta utbildad personal inom 
detta område.  

 Gy11 startade i höstas och vi har snart genomfört det första utbildningsåret. En del av Gy11 
är att många kurser ändrats, dels har målen blivit fler men de har även ändrat i karaktär och 
blivit mer analyserande. Om det är detta eller bara att årets 1:or har haft en del brister med 
sig är svårt att fastslå utan en djupare analys, men det vi kan se är att onormalt många har 
problem med basen – sv/en/ma. 

 I februari (16/2) hade vi en inspektion av Arbetsmiljöverket som var riktad mot BA-
programmet. I efterföljande inspektionsmeddelande fick vi en del påpekande där delsvar 1 
skickades in i mitten av april och delsvar 2 ska vara inne 1/6. Det påpekande som renderat 
störst arbete var det som beskrev delegering av arbetsmiljöansvar där konsekvenserna även 
gick utanför programmet som sådant  

 Riktad tillsyn av Skolinspektionen genomfördes 31/1 där omfattningen var rättning av 
nationella prov i svenska. De påpekanden som tillsynen resulterade i rör sig främst kring 
rutiner för genomförande och bedömning samt informationen till enskild elev avseende den 
fortlöpande kunskapsutvecklingen. En skrivelse ska vara Skolinspektionen tillhanda 120831 
där vi beskriver hur påpekandena har åtgärdats.  

 
Personal 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-04-30 1,92 27,86 i.u 
2011-04-30 2,33 0,99 59,5 
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2012 32 (33) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Framtiden 
 Ett arbete avseende kvalitet, ex. analys av resultat samt analys av genomförda åtgärder ska 

påbörjas under våren/hösten. Detta arbete föranleds av de påpekanden skolan erhöll vid den 
riktade tillsynen och som även gick att utläsa vid den senaste inspektionen av Skolverket. 

 Ett allt högre tryck ställs på personalen inom skolan och indikationerna är tydliga att många 
upplever pressen som mycket betungande. Med anledning av det erfordras ett tydligare och 
riktat arbete inom ramen för det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta arbete kommer att 
inledas under hösten. 

 Vi har för närvarande en del rekryteringsbehov inom smala/trånga kompetensområden som 
gör att närtiden känns lite osäker. Sammantaget rör det sig om 7-8 tjänster som inte är 
säkerställda inför HT12. 

 Beslut om Trafikskolans framtida tillhörande finns men det råder fortfarande en osäkerhet 
om hur man ska se ut och i vilken omfattning man ska verka. Detta gör att personalen känner 
en osäkerhet om framtiden och har för närvarande en onödig stress i tillvaron. Tyvärr fattas 
de avgörande besluten om verksamhetens framtid först i juni och verksamheten ska vara 
igång under ny ledning från 1/7. Vi hoppas på det bästa men situationen gör att planeringen 
inte är den lättaste. 

 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens 
övergripande verksamhetsberättelse. 
 

KF:s 
övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål  Nyckeltal 

Mål‐
uppfyllelse  Kommentar 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som 
bidrar till en god 
hälsa. 

1. 80% av medarbetarna inom Barn‐och 
utbildningsförvaltningen uppger att de är 
stolta över sin arbetsplats. 

 

Inväntar central 
personalenkät. 

2. Barn‐ och utbildningsförvaltningen 
verkar för att införa ett Barn‐ och 
ungdomsråd i kommunen. 

 
Nytt nyckeltal utbetas utifrån 
KF:s beslut om ungdomars 
inflytande. 

En positiv 
befolknings‐
utveckling och 
tillväxt 

Alla barn och unga 
skall ges möjliget att 
vara med och 
påverka sin 
livsmiljö.  4. Varje skolenhet har elevråd som 

eleverna uppger är väl fungerande. 

 

Mäts via elevenkät ht‐12 
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KF:s 
övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål  Nyckeltal 

Mål‐
uppfyllelse  Kommentar 

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

5. Öka andelen folkbokförda 
gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år från 73% till 83%. 

 

Redovisas i årsbokslutet 

1. Gymnasieskolan har ett fungerande 
programråd inom samtliga 
yrkesutbildningar. 

 Programråd finns 
organiserade inom 
Fordonsprogrammet (2st ‐ 
Buss resp Lastbil) samt inom 
Vård‐ & omsorgsprogrammet. 
RL samt BF är i uppstart och 
kör i gång HT12 

2. 100% av vårdnadshavarna som 
deltagit vid utvecklingssamtal i skola och 
förskola uppger att utvecklingssamtalet 
varit väl fungerande. 

 

  

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 
och effektivitet 

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

3. Antalet avvikelserapporter inom 
Norrbus från BOU uppgår maximalt till 2 
st per kalenderår. 

 

Uppföljning vid årsbokslut 

1. Sjukfrånvaron inom förvaltningen 
uppgår till maximalt 4%. 

 
Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
3,43% efter första tertialen 
2012. 

2. 80% av medarbetarna inom Barn‐och 
utbildningsförvaltningen uppger att de 
upplever att den närmaste chefen visar 
uppskattning för mina arbetsinsatser. 

 

Inväntar central 
personalenkät. 

3. Andelen ogiltig frånvaro på gymnasiet 
understiger 15% 

 
Sammanställning av jan‐apr 
visar på under 5% . Orsaken 
till resultatet är med stor 
sannolikhet de nya regler som 
CSN införde vid årsskiftet. 
Total frånvaro har varit 14,1% 
under perioden. 

4. Maximalt 10% av eleverna som svarat 
på mobbingfrågan vid hälsosamtalen i F‐
klass, åk4, åk7 samt år 1 i gymnasiet 
uppger att de blivit retade, utstötta eller 
på annat sätt illa behandlade av andra 
elever i skolan under de tre senaste 
månaderna. 

 

Sammanställning pågår 

Miljöhänsyn i all 
verksamhet 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som 
bidrar till god hälsa. 

5. 80% av eleverna som svarat på 
trivselfrågan vid hälsosamtalen i F‐klass, 
åk 4, åk 7 samt år 1 gymnasium uppger 
att de trivs mycket bra i skolan. 

 

Sammanställning pågår 

 

 
Peter Andersson 
Rektor 
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Exp till 
Kommunstyrelsen 

Bun § 19 Dnr 00327/2011 041
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-22 § 2 fastställt internbudget för 
2012 utifrån den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden 
2011-06-27 § 109.  
 
Internbudgetramen inte är tillräcklig med alla de krav som verksamheterna 
har via lagar och förordningar. Därför har en konsekvensanalys tagits fram 
från alla enheter på vad tilldelad ram innebär. 
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet 
SSR och Vårdförbundet har också i skrivelse beskrivit konsekvenserna av 
den tilldelade budgetramen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-14 att meddela 
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämndens internbudget 
2012 kommer att överskridas. En konsekvensanalys har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 139 att återremittera ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden enligt följande; 
 

*  Tydliggöra konsekvensanalysen 
*  Upprätta en åtgärdsplan med genomförbara och specificerad besparings 
 förslag för att uppnå en budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen överlämna komplettering i ärendet, enligt bilaga 

till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-23 § 19. 1 (4) 
 
 
 

Komplettering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-02-22 att till huvudmannen, kommunfullmäktige, 
överlämna en konsekvensanalys av den underbalanserade budgeten för nämndens verksamheter. 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att 
tydliggöra analysen och upprätta åtgärdsplan med genomförbara och specificerade besparingar för 
att uppnå en budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder som till exempel neddragning av tjänster 
alternativt inte besatt tjänster på flera skolor. Åtgärderna redovisas i första tertialrapporten 2012 
från nämnden. I kommentarerna i tertialrapporten finns även planerade åtgärder för höstterminen. 
Vid ingången av 2012 saknades cirka 7 Mkr för en budget i balans för nämndens verksamheter. 
Helårsprognosen vid delårsbokslutet 2012-04-30 visar på ett underskott mot budget på totalt ca 5,6 
Mkr. För förskola och grundskola ett underskott på 2,9 Mkr och för gymnasium/vuxenutbildning 
exklusive Flygskolan ett underskott på 2,7 Mkr. Vidtagna åtgärder kommer således generera ca 1,4 
Mkr i besparingar. 
 
Några av gjorda och planerade besparingar innebär att stöd till elever i behov av särskilt stöd inte 
kan ges i tillräcklig omfattning. Vidare kan besparingarna medföra att elevresultaten sjunker. Att 
inte ha tillräckligt med pengar till vare sig kompetensutveckling eller nödvändiga 
arbetsmiljöåtgärder sliter hårt på personalen. Sjuktalen är mycket låga, 3,73 %, inom förskolan och 
grundskolan och 1,92 % på Sandbacka. Vi befarar att dessa kan stiga med en allt för hård 
arbetsbelastning och en känsla av att inte räcka till. 
 
Arbetet med att hitta ytterligare besparingar för att kunna närma sig en budget i balans fortgår men 
att under 2012 uppnå en budget i balans är inte möjligt. Verksamheten söker hela tiden besparingar. 
Nämnden har höga ambitioner. Vår uppfattning är att skola och förskola ska hålla en hög kvalitet 
och fortsatt hög ranking i nationella mätningar. För gymnasie- och vuxenutbildning behövs ett 
visionärt tänkande. Framtiden är komplicerad för gymnasierna i små kommuner. Vår uppfattning att 
det regionala tänkandet måste stärkas för att kunna behålla en gymnasieutbildning med hög kvalitet. 
 
Kostnaderna per barn i Nyborgsskolans förskola är betydligt lägre än på de mindre enheterna. Vi 
jobbar därför vidare på planerna på att avveckla de små enheterna och bygga en större enhet. Den 
förändringen kommer att innebära lägre kostnader för nämnden. Detta är dock något som ligger år 
framåt och därför inte kan förbättra ekonomin det akuta läget. 
 
 
 
    
Britt-Inger Hedman   Annette Rylén 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Skolchef 
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Konsekvensanalys besparingar inom Barn- och utbildning 
 
Utifrån det redovisade utfallet för 2011 jämfört med tilldelad internbudgetram har nämnden ett 
besparingskrav från fullmäktige på ca 7 Mkr.  
 
2012 års internbudget har fördelats med besparingskrav på samtliga verksamheter inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Samtliga budgetansvariga har planerat för en rad olika besparingsåtgärder. Sammantaget innebär 
många av besparingarna minskade extra resurser för barn i behov av stöd. Detta påverkar 
möjligheterna för våra elever att nå målen samtidigt som Arvidsjaurs kommun som huvudman 
riskerar överklagningar och bedömas att inte uppfylla skollagen. 
 
Förskoleverksamheten 
 
I årets budget har förskolerektorerna: 

 Tagit bort 1,5 tjänst 

 Minskat resursbehovet med 4,0 tjänst 

 Halverat utlägg av verksamhetsmedel 

 Inget utlägg av vikariekostnader 

 Inga pengar till vare sig arbetsmiljöåtgärder eller kompetensutveckling. 

 Ingen sommaröppen förskola i Moskosel. 

 
Vi har nu nått den punkt där vi inte kan ”hyvla” mer. Personalen är pressad av barngruppernas 
storlek och det faktum att antalet 15-timmarsbarn minskat drastiskt. Den nya skollagen ställer också 
ökade krav i den dagliga verksamheten. För att klara sparkravet måste vi lägga ner verksamhet. 
 
Om vi stänger till exempel en förskola med tre avdelningar innebär det en besparing på ca 4,5 
miljoner (hyran ej medräknad). 
 
Konsekvenserna blir : 
Utplacering av ca 50-55 barn i befintlig verksamhet. Gruppstorleken blir då i vart fall 25 barn per 
syskongrupp med 3,0 tjänst per avdelning. 
Uppsägning av ca 11 anställda. 
Kösystem till förskolan med en väntetid upp till 4 månader (Lagkrav). 
 
Kommentar:  
Detta är inte realistiskt. Gruppstorleken i förskolan blir inte acceptabel. Vi kommer inte att klara 
lagkravet när det gäller väntetid för plats i förskolan. 
Uppsägningarna drabbar den yngre personalen och deras kompetens försvinner, detta ser vi som ett 
stort hot när det gäller kvalitén i förskolan.  
En stor negativ konsekvens blir det också för Arvidsjaurs kommuns framtid och utveckling. Att inte 
kunna erbjuda plats i förskolan är förödande för oss alla. 
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Grundskoleverksamheten 
Lägre bemanning innebär svårigheter att dela grupper, att flexibiliteten minskar samt att fler 
vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och kompetensutveckling. 
På skolorna 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 specialpedagog samt i några 
få fall personligt stöd. Detta stöd har kunnat ges i form av en liten grupp eller enskilt 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 
på lågstadiet. Detta skapar en omöjlighet för organisationen att möta eleverna med tidiga insatser, 
som är något som alla förespråkar. 
 
Talträning för elever som har ett stort behov av att utveckla sitt tal och språk tas bort vilket får stora 
negativa konsekvenser för elevernas skolgång och inlärningsförmåga. Skolan kommer inte att 
kunna erbjuda elever talträning utan får istället hänvisa berörda vårdnadshavare till skolsköterska 
för vidare utredning hos logoped inom Landstinget där väntetiderna är långa. 
 
Mindre resurser till stöd påverkar även de nyanlända elevernas möjligheter till stöd och 
undervisning i svenska som andra språk. Detta försvårar möjligheterna till att nå grundskolans mål 
och höjer riskerna för utanförskap. 
Tidiga insatser i de tidiga skolåren kommer inte att kunna genomföras i den utsträckning som krävs 
för att upprätthålla alla elevers rätt till måluppfyllelse. Rätten till en likvärdig utbildning för våra 
elever kommer möjligtvis att ifrågasättas av våra elever, föräldrar och allmänheten i större 
utsträckning jämfört med tidigare. 

Konsekvenserna blir: 

 En ökad kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. 

 Minskat stöd i klassrummet för alla barn och elever. 

 Förutsättningarna för att nå målen och en nationellt likvärdig utbildning minskar för samtliga elever 
men mest på lågstadiet. 

 Minskad personaltäthet leder till ökad otrygghet bland barn och föräldrar i grundskola. 

 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. 

 Föräldrarnas oro för olika konsekvenser ökar. 

 Elever i behov av särskilt stöd och elever med särskilda behov får ej den hjälp de behöver som de har 
rätt till enligt skollagen. 

 Nyanlända elever får sämre förutsättningar i och med att svenska som andraspråk reduceras kraftigt på 
mellanstadiet. 

 Försämrad psykosocial arbetsmiljö för medarbetare och elever. 

 Flexibiliteten minskar. 

 Sjukfrånvaron bland personalen kommer att öka. 

 Fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. 

 Ej möjlighet att genomföra lika många utredningar av specialpedagog på högstadiet. 

 Mindre direktstöd till nyanlända elever, slår mest mot stöd ute i klassrum. 

 Inga smågrupper i engelska och matte på högstadiet, där speciallärare handleder. Insatsen per elev i 
behov av stöd blir mindre och inte vid varje lektionstillfälle, troligen var tredje lektion 
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Gymnasieskolan 
Redan idag är det ytterst tveksamt om vi löser Skollagens reglering kring elever i behov av stöd, vi 
tänjer kraftigt i elevens rättigheter. Med den föreslagna minskningen av personalstyrkan kommer 
detta försämras radikalt. Det stöd som kommer att finnas är stöd till mentorer i upprättandet av 
åtgärdsprogram samt vissa specialpedagogiska insatser. Planen är att kunna behålla Lärtorget som 
vänder sig mot elever som halkat efter och behöver mer av något för att hinna i kapp. Inget stöd i 
enskild klass eller till enskild elev kommer att kunna ges. 
 
För kommunal vuxenutbildning finns endast 100 tkr avdelat för utbildningskostnader vilket innebär 
att enbart ett fåtal kommer att ha möjlighet att läsa via komvux. Kostnaden för de nyanlända som 
nyligen påbörjat en 2-årig utbildning mot undersköterska måste tas från den gymnasiala delen. 
Även underfinansieringen av SFI belastar gymnasiet då vi enbart erhåller en mindre summa för de 
nyanlända som varit här kortare tid än 2 år. 
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 



 Bilaga 1 

Skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolan står inför stora förändringar, nya kunskapskrav och mål samt ny skollag. Den nya skollagen 
innebär att alla elever har rätt till stöd anpassat efter behov för att nå de nya kunskapskraven. Vi har 
inte längre möjlighet att neka någon särskilt stöd och ekonomiska argument är inte relevanta enligt 
skollagens nya utformning. Elevens okränkbara rätt till utbildning och stöd är nu tydligt 
lagstadgat. 
 
Vi känner stor oro över att Arvidsjaurs skolor har ett sparbeting på cirka 7 miljoner under 
kalenderåret 2012 och snart har halva läsåret gått. Om detta besparingskrav realiseras kommer i 
princip allt stöd och alla stödfunktioner (speciallärare, specialpedagoger, assistenter, all 
dubbelbemanning i vissa klasser) inom våra skolor att försvinna, många tjänster måste bort. 
Arvidsjaurs ställning som ”Sveriges bästa skolkommun” kommer att vara ett minne blott. 
Kommunens måluppfyllelse gällande skolan kommer inte att vara en realistisk vision och kostnaden 
för framtida åtgärder att återställa de kunskapsluckor som uppstått kommer att vara betydande. Drar 
man in på resurserna i skolan kommer vi inte att kunna uppfylla den nya skollagen. Detta kommer 
sannolikt att leda till många fler överklagande från vårdnadshavare med följdeffekter att kommunen 
tvingas att betala vite. 
 
Förutom skollagen finns det även kunskapsmål som skall uppnås. Vill vi verkligen ha en generation 
ungdomar utanför arbetslivet på grund av de luckor som skolsystemet varit med att skapa under 
skolåren? Risken finns att en stor del elever inte kommer att fullfölja grundskolan, än mindre 
gymnasiet om budgeten minskas enligt de siffror som presenterats. Det vi ger våra barn och 
ungdomar under deras skoltid är avgörande för resten av deras liv. Kostnaderna för samhället 
kommer att bli mycket större än om man sätter in resurser direkt i skolan. Hur många elever 
kommer att omöjliggöras en chans i livet? Om en elev inte har fullgjort sin gymnasieutbildning är 
risken stor att de hamnar i ett utanförskap, inte kan försörja sig och i värsta fall hamna i kriminalitet 
och missbruk. Vem vill ansvara för det? 
Nyanlända och ensamkommande flyktingar kräver också de större resurser än de vi de redan har. 
Flyktingarna skall integreras i samhället, men det räcker inte med att skriva in dem i skolan och 
placera dem i en klass. Det behövs så mycket mer stöd och hjälp för att skapa sammanhållning och 
samverkan mellan olika grupper. 
Nedskärningarna kommer också att ställa ökade krav på en fungerande Grundvux och Komvux. 
Dessa verksamheter har redan nu kraftigt beskurits i syfte att bibehålla redan befintlig verksamhet.  
 
I dagsläget finns flera medarbetare inom skolan som nästan ”går på knäna” för att få verksamheten 
att fungera och med alla till buds stående medel hjälpa elever att nå kunskapsmålen. Men till vilket 
pris? Skär man ytterligare i personalbudgeten riskerar man att ohälsotalen ökar och att personal 
söker sig till nya yrken. 
Skolan står som sagt inför stora förändringar. Detta sparbeting omkullkastar inte bara hela 
verksamheten, utan också elevernas okränkbara rätt till utbildning och stöd enligt skollagen. 
 
Arvidsjaur 2012-02-20 
 
Kommunal 
Lärarnas riksförbund 
Lärarförbundet 
 



 Bilaga 2 
 
 
 
Ur elevhälsans perspektiv ser vi redan idag att behovet av stöd till elever p g a psykisk ohälsa ökar, 
bl a som en följd av att de inte når kunskapsmålen. Detta skapar stress, en känsla av misslyckande 
och sämre självkänsla hos eleverna. Elevhälsan kommer även att få en ökad arbetsbelastning då 
talträning minskas eller tas bort. Detta leder till ett ökat behov av remisser till logoped, som 
föranleds av hälsoundersökningar i samband med remisskrivning. Det ökade stödbehovet hos 
eleverna gör att det hälsofrämjande arbetet får stå åt sidan för "akuta insatser". 
 
 
Akademikerförbundet SSR 
 
Vårdförbundet 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 27 
 
 

 
 
Förskolepeng för 
pedagogisk omsorg 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Bou § 20 Dnr 00153/2012 051 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 146 att anta riktlinjer för 
pedagogisk omsorg och överlämnade beslut om beviljande av pedagogisk 
omsorg till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till grundbelopp/barn för pedagogisk omsorg (beräknat utifrån 
förskolepengen) 2012 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunfullmäktige överlämna förslag till förskolepeng år 2012 för 

fastställande. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-23 § 20. 
 

Förskola  1-5 år Pedagogisk omsorg  1-5 år Kommentar 
OH - Personal (601) 
1 865 000 kr 1 463 kr       
OH - Material (601) 
185 000 kr  145 kr       
OH - Ledarutveckling (603) 
117 000 kr 92 kr       
OHO - Olycksfallsförsäkring   - kr       
OH - Bibliotek (625) 
235 000 kr 184 kr       
OH - Barnkultur (628) 
100 000 kr  78 kr       
OH - Central fortbildning (643) 
56 900 kr 45 kr       
OH - A-Hälsan 
1895/anställd, 
265 x 1 895 = 502 200  394 kr       
         
Förskola i institution (721) 
21 335 500 kr 73 318 kr 

Personal inom 
pedagogisk omsorg   58 484 kr  

Se nedan. 

 
Kommentar 
Beräknad genomsnittlig månadslön för utbildad personal 23.200 exkl PO - 25 % = 17 400 kr/månad för icke 
pedagogiskt utbildad personal. PO-påslaget 39,9 % ger årslön 292 422 kr.  
Beräknat att en person ansvarar för i snitt 5 barn. 
 

Förskola  1-5 år Pedagogisk omsorg  1-5 år Kommentar 
Barn med särskilda behov (725) 
2 289 600 kr   7 868 kr       
Måltider (frukost, lunch, 
mellanmål) inkl. löner, matr, 
transport m.m.  3 033 800 kr 

 10 425 kr 

Omkostnadsersättning 
54 kr/barn/dag  
(> 5 tim/dag) 
27 kr/barn/dag  
(< 5 tim/dag) 

Se nedan. 

Lokaler förskolan  1 905 m2. 
669 kr/m2 inkl. lokalvård 
Kostnad 1 274 445 kr 4 380 kr 

  

11 408 kr   

Tillägg för moms: schablon på 6 
% på hela beloppet  (98 392 kr)  5 903 kr 

Tillägg för moms: 
schablon på 6 % på hela 
beloppet  (69 892 kr) 4 194 kr   

   

Tillägg för 
administration:  
schablon på 1 % på hela 
beloppet  (69 892 kr)  699 kr    

Summa   104 295 kr Summa   74 785 kr    
         

Bidrag per månad   8 691 kr  Bidrag per månad   6 232 kr    
 
Kommentar 
Omkostnadsersättningen avser att täcka kostnader för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre 
förbrukningsartiklar exempelvis disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål.  
Kostnadsersättningen utgår med visst belopp per barn och dag om dagbarnet vistas hel dag i familjedaghemmet (mer 
än fem timmar per dag). Avser vistelsen fem timmar eller kortare tid per dag kan omkostnadsersättningen utgå med 
halva beloppet som utgår för hel dag. Avser vistelsen övernattning utgår halvt dagsbelopp om kost tillhandahålls.  
Beräkning gjord på hel omkostnadsersättning (46 kr/barn) under 248 dagar/år (helår). 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 28 
 
 

 
 
Utvärdering - Tider för 
förskoleklassundervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Rektorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
 

Bou § 21 Dnr 00162/2011 714
 
Rätten till barnomsorg regleras i förskolelagen. Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 
525 timmar om året (förskolelagen kap 9 § 7). 
 
Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola om deras föräldrar 
arbetar, studerar eller om barnet har "eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt"  
 
Även barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med 
annat barn i familjen har rätt till minst 15 timmars barnomsorg i veckan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011- 05-18 § 36 att fastställa tider 
i förskoleklassundervisning till 08.20-12.00 under skoltermin. 
 
Rektor Marja Lundmark har inlämnat en utvärdering av den förkortade 
undervisningen som bl a visar att det inte blir någon ekonomisk besparing 
med en förkortad skoldag i förskoleklass och att förminskat timantal i 
förskoleklass kan leda till försämrade skolresultat, kortare raster och mindre 
temaarbete. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
att beakta utvärderingen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 29 
 
 

 
 
Tider för 
förskoleklassundervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Rektorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
 

Bou § 22 Dnr 00157/2012 714
 
Rätten till barnomsorg regleras i förskolelagen. Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 
525 timmar om året (förskolelagen kap 9 § 7). 
 
Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola om deras föräldrar 
arbetar, studerar eller om barnet har "eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt"  
 
Även barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med 
annat barn i familjen har rätt till minst 15 timmars barnomsorg i veckan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011- 05-18 § 36 att fastställa tider 
i förskoleklassundervisning till 08.20-12.00 under skoltermin. 
 
Utifrån den utvärdering som tagits fram för verksamheten föreslås att tiden 
för förskoleklassundervisning ändras till 08.20-13.00 under skoltermin. 
(Se Bou § 21, 2012-05-23). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
att fastställa tider i förskoleklassundervisning till 08.30-13.00 under 

skoltermin. 
att tiderna ska gälla från och med höstterminen 2012. 
att utvärdering av verksamheten redovisas vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i maj 2013. 
att barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-05-18 § 36 upphör att gälla 

vid vårterminens slut 2012. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 30 
 
 

 
 
Rutiner för ansökan om Fri 
kvot inför antagning till 
gymnasieskolan i 
Arvidsjaur 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Margareta Renberg 
Anita Renberg 
Yvonne Lindberg 
Annette Rylén 

Bou § 23 Dnr 00141/2012 612 
 
Förslag till rutiner för ansökan om Fri kvot inför antagning till 
gymnasieskolan i Arvidsjaur har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa rutiner för ansökan om Fri kvot inför antagning till 

gymnasieskolan i Arvidsjaur, enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-23 § 23. 
 

 
 
Rutiner  
för ansökan om Fri kvot inför antagning till gymnasieskolan i Arvidsjaur 
 
 
Kriterier och handläggningsrutiner för Fri kvot; 
 

”Enligt gymnasieförordningen 7 Kap. 3§ fri kvot gäller att ”Ett begränsat antal platser (fri kvot) 
ska avsättas för dem som 
 
1. P.g.a. särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökanden, eller 
2. Kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 

betygen från grundskolan. 
 

Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som 
avses i 29 kap. 7§ skollagen (2010:800), söker till en utbildning.   
 
Huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas. 
 
Kriterier för fri kvots prövning: 
 

Följande kriterier nyttjas vid urval: 
 

- Medicinska och/eller sociala skäl som påverkat betygen i negativ riktning. 

- Begränsat studie- och yrkesval p g a funktionsnedsättning. 

- Eleven har inte erhållit stödinsatser under grundskoletiden så att konkurrenskraftiga betyg kan 
uppnås. 

 
Handläggningen skall ske enligt följande: 
 

- Frikvotsansökan skickas till antagningskansliet för registrering. Ansvarig för att ansökan 
skickas in är vårdnadshavare.  

- Ansökan ska vara antagningskansliet tillhanda senast 15 maj årligen. 

- En bedömningsgrupp bestående av rektor, antagningskansliets tjänsteman, specialpedagog, 
SYV går igenom inkomna ansökningar.( Kurator, skolsköterska/skolläkare, skolpsykolog tas 
med för konsultation vid behov.)  

- Gruppen fattar beslut om elev ska erbjudas frikvotsplats.  

- Antagningskansliet meddelar den sökande beslut om antagning till gymnasieskolan. 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 31 
 

 

 
 
Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Anita Renberg 
Margareta Renberg 
Ulrika Hallnor 

Bou § 24 Dnr 00134/2012 605 
 
Förslag har upprättats till interkommunala avgifter för gymnasieskolan 
läsåret 2012/2013. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande interkommunala terminsavgifter för 

Sandbackaskolan läsåret 2012/2013 

Program Läsåret 2012/2013 – kr/termin 
   

 

Barn- och fritidsprogrammet 43 900 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet år1 58 600 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet år 2, 3 81 700 kr 
Estetiska programmet 50 800 kr 
Fordonsprogrammet, åk 1 58 600 kr 
Fordonsprogrammet, snöfordonsmek 55 000 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 62 000 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 81 500 kr 
Hotell- och restaurangprogrammet 65 700 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 700 kr 
Naturvetenskapliga programmet 43 300 kr 
Omvårdnadsprogrammet 49 700 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 49 700 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet 41 000 kr 
Specialutformat program närliggande byggprogrammet  81 700 kr 
Teknikprogrammet 45 800 kr 
 

Introduktionsprogram 
Språkintroduktion 46 500 kr 
Preparandår 40 900 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 97 500 kr 
Gymnasiesärskolan  /  Verksamhetsträning 109 000 kr 
Gymnasiesärskolan  /  FP 120 000 kr 
 
SMR013, Flygförarutbildning 174 000 kr 
 

att utbildnings- och näringslivsutskottets beslut 2011-09-21 § 58 upphör 
att gälla. 

 

_____ 
Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 32 
 
 

 
 
Överföring av tillgångar 
med anledning av ATT´s 
övertagande av 
Trafikskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
Exp till 
AKAB 
ATT 
Kommunfullmäktige 

Bou § 25 Dnr 000154/2012 612 
 
Med anledning av Arvidsjaur Test & Training AB:s övertagande av 
trafikskolans verksamhet har rektor vid Sandbackaskolan sammanställt de 
inventarier som idag finns på trafikskolan. 
 
Då Trafikskolan idag är placerad inom Sandbackaskolan finns där ett antal 
tillgångar och ingångna avtal. För att möjliggöra en överflyttning av 
Trafikskolan till ett kommunalt bolag erfordras beslut om hur befintliga 
tillgångar ska hanteras. I bilaga beskrivs ett förslag på vad som kan 
överföras (innehar ringa värde), vad som ska köpas samt vad som ska hyras. 
När det gäller avtal/objekt som idag är avtalsbundna sker endast ett byte av 
avtalspart. 
 
Vad avser lokaler hyrs dessa ut i befintligt skick med befintlig utrustning av 
Sandbackaskolan till Trafikskolan. Att köpa inventarierna kan vara en 
onödig åtgärd om Trafikskolan på sikt ser andra lokaler som alternativ där 
befintliga inventarier då inte kanske passar in. 
 
Vad avser fordon är befintlig park egentligen för gammal men då beslut ej 
fattats i tillräckligt god tid finns inte möjlighet att införskaffa en ny 
fordonspark. Med anledning av detta behåller Sandbackaskolan samtliga 
fordon för att i sin tur hyra ut dessa till Trafikskolan intill dess att nya 
fordon kunnat införskaffas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till hyra och överlämnande av inventarier 

vid överlämnande av trafikskolans verksamhet till Arvidsjaur Test & 
Training AB. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-05-23 § 25. 1 (3) 
 

Förteckning 
 
  Idag  From 1/7  

Fordon/ släp:  Äger/leasar    

VW Golf Tdi 105 BlueMotion JYD817 Leasing  Leasing Ändra avtalspart 

VW Golf Tdi105 ECZ542 Äger  Hyra Initialt hyrs alla körskolebilar 

VW Golf Tdi105Pf FMJ204 Äger  Hyra i avvaktan på nya fordon 

VW Golf Tdi105 XPA011 Äger  Hyra  

VW Golf 1,6/halkbil WGJ107 Äger  Hyra  

VW Golf Variant GL Tdi automat GLY784 Äger  Hyra  

Tiab3815 kåpsläp UEH724 Äger  Köps  

HondaCb750F2/MC SZX082 Äger  Lämnas Övergår till utb objekt, avregas 
      

Datorer:      

Stationära datorer 4st Leasing  Leasing Ändra avtalspart 

Bärbara datorer 2st Äger  Överförs Äldre/utgående datorer 

Bärbar dator  1st Leasing  Leasing Ändra avtalspart 

Stationära datorer (elevdatorer) 7st Äger  Överförs Äldre/utgående datorer 
      

Utbildningsstöd:      

Bärbar kanon  Äger  Överförs  

Syn testapp.  Äger  Överförs  

OH-app  Äger  *) *) Inkluderas i lokalhyran 

Kanon  Äger  *)      Sandbacka äger utrustningen 

Video  Äger  *)  

DVD  Äger  *)  
      

Programvaror:      

Astra   Licens  Licens Ändra avtalspart 

ED  Licens  Licens Ändra avtalspart 

HED  Licens  Licens Ändra avtalspart 
      

Tele:      

Mobiltelefoner 3st Äger  Överförs För över abonnemang 

Fax  Äger  Överförs För över abonnemang 

Babs (kortläsare)  Leasing  Leasing Ändra avtalspart 
      

Möbler (ej lektionssal):      

Fåtöljer 5st Äger  *) *) Inkluderas i lokalhyran 

Bord, mindre 3st Äger  *)      Sandbacka äger utrustningen 
 



 2 (3) 
 
  Idag From 1/7  
  Äger/leasar   

Garage/Kök/Trafikskolan:     

Div verktyg, köksutr  Äger Överförs  

Konor  Äger Överförs  
     

”Halkbana”     

Div verktyg  Äger Överförs  

Kompressor  Äger Överförs  

Stationära datorer 2st Äger Överförs  

Div köksutr  Äger Överförs  

Konor  Äger Överförs  

Krocksläde  Äger Köps  
 
 



 3 (3) 

Priser för försäljning / hyra 
 

   Idag  
From 

1/7  
Föreslagen 
kostnad   

   Äger/leasar    exkl moms   

Fordon mm.          
Krocksläde   Äger  Köps  75000:-   
Tiab3815 kåpsläp 2004 UEH724 Äger  Köps  22500:-   
        Ber. marknadsvärde 

        
inkl 
moms 

exkl 
moms 

VW Golf Tdi105 2008 ECZ542 Äger  Hyrs  1500:-/mån 115000 92000 

VW Golf Tdi105Pf 2007 FMJ204 Äger  Hyrs  1400:-/mån 105000 84000 

VW Golf Tdi105 2006 XPA011 Äger  Hyrs  1300:-/mån 100000 80000 

VW Golf 1,6/halkbil 2005 WGJ107 Äger  Hyrs  850:-/mån 65000 52000 

VW Golf Variant GL Tdi automat 1998 GLY784 Äger  Hyrs  250:-/mån 20000 16000 
          

Samtliga fordon ska återlämnas i likvärdigt skick     Tot:  5300:-/mån exkl moms  
Uppkomna skador åtgärdas av hyrestagaren          
Hyrestagaren bekostar service enligt avtal          
Försäkring ingår i fordonshyran          
          
Hyra beräknad enligt följande          
Aktuellt marknadsvärde utlagt över 5år          
och därefter fördelat per månad          
          

Lokaler          
          

Internhyra       7342:-/mån   
Internhyran är direkt överförd från det som idag belastar Sandbacka          
Elevutrymme, kontor, lektionssal, garage          
          

Möbler mm       1158:-/mån   
I detta ingår befintliga möbler i elevutrymme, lektionssal          
personalutrymme samt kontor för verksamhetsansvarig.          
     Tot:  9000:-/mån exkl moms  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 33 
 
 

 
 
Inspektion vid 
Sandbackaskolans 
gymnasium – 
arbetsmiljöverket, INL 
2012/3667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Arbetsmiljöverket 
Peter Andersson 
Peter Wiss 
Annette Rylén 

Bou § 26 Dnr 00129/2012 609 
 
Arbetsmiljöverket har 2012-02-16 gjort en inspektion på Sandbackaskolan. 
Vid inspektionen framkom vissa brister och krav som ska åtgärdas. 
 
Svar till arbetsmiljöverket har inlämnats av rektor och skyddsombud vid 
Sandbackaskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna svar till Arbetsmiljöverket. 
att i övrigt beakta inspektionsrapporten. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 34 
 
 

 
 
Kommunens 
uppföljningsansvar för 
ungdomar 16-20 år – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Johannes Nilsson 
Annette Rylén 

Bou § 27 Dnr 00140/2012 618 
 
Enligt skollagen 2010:800, kap 29 § 9, ska en hemkommun löpande hålla 
sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt 
men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. 
 
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 
 
Ungdomsuppföljare Johannes Nilsson har meddelat att årets uppföljning inte 
har kunna genomföras vid de tidpunkter som först var tänkt.  
En sammanställning kommer att presenteras under höstterminen 2012. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 35 
 
 

 
 
Resor till och från skolan 
för funktionshindrade 
gymnasieelever med behov 
av specialfordon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ulrika Hallnor 
Margot Löfgren Edström 

Bou § 28 Dnr 00155/2012 612 
 
Av formuleringar i ”Skolskjutshandbok – om skolskjuts och elevresor”, 
utgiven av SKL Kommentus, har det uppmärksammats att tolkning av ”Lag 
om färdtjänst” och ”Lag om elevresor ” medför att kommunen kan välja att 
inte ge elever med funktionshinder som kräver specialanpassat fordon 
”skolskjuts” till och från gymnasieskolan, även om avståndet är mer än sex 
kilometer.  
Eleven kan i stället ansöka om färdtjänst. Det lokala regelverket för 
färdtjänst ger dock en egenavgift för eleven . 
 
I ett kommunövergripande perspektiv ligger kostnaden hos Arvidsjaurs 
kommun, men kan läggas på olika kostnadsställen som även ligger under 
olika nämnder. Andra kommuner har valt att göra på olika sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till controller Ulrika Hallnor att tillsammans med tjänsteman 

inom socialtjänsten utreda frågan vidare, med konsekvensanalyser för 
både skola, färdtjänstansvarig och den enskilde, för att kunna ta 
ställning till om det ska göras några förändringar i frågan. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  

 

   Utdragsbestyrkande 



 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 36 
 
 

 
 
Rapport från 
verksamheterna om 
kränkande behandling år 
2012 

Bou § 29 Dnr 00156/2012 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén informerar om fyra ärenden; tre st elev mot elev och 
ett, elev mot klass. 
Trygghetsrådet på skolan har tagit hand om ärendena och dessa har 
avslutats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 37 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2012 
 

Bou § 30 Dnr 00003/2012 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
Konferenser 
* Via Kommunförbundet Norrbotten har skolcheferna i norrbotten varit på 

studieresa till Köpenhamn.  
 

* Skolchefsseminarium i Umeå. 
 
Lärplattform 
Upphandling av lärplattform är klar. Implementering av det nya systemet har 
påbörjats. Lärplattformen är till för att lärare och elev och lärare och förälder 
ska kunna informera varandra. Det är också ett sätt för arbetslagen och 
skolenheten att samarbeta på ett bättre sätt. 
 
Inför budget 2013 
Skolchefen och ordförande i nämnden har träffat kommunstyrelsens 
ekonomiutskott inför budgetprocessen kommande år. 
 
Tjänstledigheter 
Rektor vid Ringelskolan har beviljats tjänstledighet under sex månader. 
Tjänsten är har tillsatts. 
 
Rektor vid Sandbackaskolan har beviljats tjänstledighet under sex månader. 
Rekrytering till tjänsten har påbörjats. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 38 
 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2012 
 

Bou § 31 Dnr 00003/2012 600 
 
Ordföranden informerar om följande; 
 
Löneupprop 
Lärarna har överlämnat en löneprotestlista.  
Ordföranden kommer att informera kommunstyrelsen om löneprotesterna. 
 
Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund 
Skolverket tillsammans med regionalt utvecklingscenter har hållit 
seminarium. 
 
Studiebesök 
Ordföranden och vice ordföranden från Jokkmokk har besökt barn och 
ungdom. 
 
Ordförandeträff 
Barn- och utbildningsnämnderna och socialnämndernas ordförande och vice 
ordförande i norrbotten har träffats. 
 
En ordförandeträff inom barn- och ungdoms verksamhetsområde kommer att 
hållas i slutet av maj tillsammans med Arjeplog, Malå och Sorsele 
kommuner.  
 
Aktuell Skolpolitik 30-31 augusti 2012 på Pite havsbad. 
 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 39 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 32 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Britt-Inger Hedman 
 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så  
 brådskande att nämndens avgörande inte kan  
 avvaktas   §§ 1-1 2012 
 (Dnr 373/2011-609) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-23 40 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 

Bou § 33 
 
II Meddelandeärende 
 
 
* Beslut - Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning i 

Sandbackaskolan, gymnasieskola i Arvidsjaurs kommun  
 (Dnr 14/2012-612) 
- Skolinspektionen                              e-post 
 
* Cirkulär 12:13 - SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering    

e-post 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Beslut om godkänt särskild variant, snöfordon (riksrekryterande) vid 

Sandbackaskolan i Arvidsjaur 
- Skolverket                             e-post 
 
* Cirkulär 12:17 - Kommuners och landstings ansvar för leksakers 

säkerhet  
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-05-23 
 
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 1          

 5 Catrin Vikström -          

 6 Ingrid Tagesdotter -          

 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 1          

 2 Margot Edström           

 3 Anna Quist           

 4 Elin Nordfeldt           

 5 Malin Karlsson           

 6            

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 8          
 
 


