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Ärendeförteckning 
 

Bou § 34 Dnr 00032/2012 102 
Verksamhetsuppföljning - Parkskolan 
 
Bou § 35  Dnr 00227/2012 042 
Delårsbokslut 2012-08-31 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 36 Dnr 00228/2012 041 
Besparingsförslag - Internbudget år 2013 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 37 Dnr 00321/2011 042 
Konsekvensanalys- Internbudget år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 38 Dnr 00134/2012 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2012/2013 – 
Ekonomiskt program 
 
Bou § 39 Dnr 00229/2012 102 
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 
 
Bou § 40 Dnr 00169/2012 052 
Verksamhetsstöd för år 2013 – Teknikens Hus  
 
Bou § 41 Dnr 00131/2012 052 
Bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten 2012 
 
Bou § 42 Dnr 00230/2012 101 
Yttrande - Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag) 
 
Bou § 43 Dnr 00231/2012 001 
Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel 
 
Bou § 44 Dnr 0014/2012 612 
Riktad tillsyn – Bedömning och betygsättning vid Sandbackaskolan – 
Skolinspektionen (Dnr 401-2011:6059) 
 
Bou § 45 Dnr 00373/2011 609 
Kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning 
i de nationella minoritetsspråken i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen 
(Dnr 40-2011:2523) 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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forts. 
 
Bou § 46 Dnr 00129/2012 609 
Inspektion vid Sandbackaskolans gymnasium – Arbetsmiljöverket, INL 
2012/3667 
 
Bou § 47 Dnr 00246/2012 611 
Timplan för grundskolan 
 
Bou § 48 Dnr 00040/2010 612 
Avveckling av den gymnasiala flygförarutbildningen 
 
Bou § 49 Dnr 00156/2012 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling år 2012 
 
Bou § 50 Dnr 00168/2011 067 
Anpassning till nya skollagen inför införandet av nya lärverktyg 
(En dator till varje elev) 
 
Bou § 51 Dnr 00224/2012 611 
Begäran om bidrag avseende förskolepeng till fristående förskoleverksamhet 
i Övertorneå kommun – Hietaniemi friskola 
 
Bou § 52 Dnr 00003/2012 600 
Skolchefens rapport år 2012 
 
Bou § 53 Dnr 00003/2012 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2012 
 
Bou § 54 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 55 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
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Verksamhetsuppföljning - 
Parkskolan 
 

Bou § 34  Dnr 00032/2012 101 
 
Rektor Marja Lundmark guidade i Parkskolans lokaler och visade de olika 
verksamheter som bedrivs inom enheten. Förskola 1-5 år, förskoleklass 6-års, 
fritidshem, år 1-6 i grundskolan samt elevrestaurang. 
 
Marja redogjorde också för den nya 3-åriga rektorsutbildningens upplägg. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 2012-08-31 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
Nils-Åke Asplund 

Bou § 35 Dnr 00227/2012 042 
 
Delårsbokslut 2012-08-31 avseende barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsbokslut 2012-08-31 för barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-02 § 35. 1 (32) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
2 Barn- och utbildningsnämnden – Förskola och grundskola 
 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Förbr.i 
%

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 72 888 46 710 64 48 984 -5 75 000
Verksamhet 10 054 6 067 60 5 465 11 9 500
Interhyra 12 773 8 515 67 8 335 2 12 775
  
Summa kostnader 95 715 61 292 64 62 784 -2 97 275
  
Intäkter -7 674 -5 310 69 -4 852 9 -7 900
  
Summa intäkter -7 674 -5 310 69 -4 852 9 -7 900
  
Netto 88 042 55 982 64 57 932 -3 89 375
       
Periodresultat  2 713 218  -1 333
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift (321 tkr), underhållsbudget (460 tkr), medel 
för frukost och mellis i förskolan (475 tkr). 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t.o.m. augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. 
Helårsprognosen pekar på att personalkostnaderna kommer att hamna på cirka 2 Mkr högre än 
budget. 
 
Antalet interkommunala avgifter till annan kommun för grundskoleelever har minskat från 
tidigare läsår. 
 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig förutom årskurs 4. 
 
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 
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 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08 Lå 06/07

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass 

 

Moskosel 16 19 24 23 50 50 51
Glommersträsk 36 38 39 45 57 66 67
Arvidsjaur tätort 585 598 583 578 522 564 551
Summa 637 655 646 646 629 681 669

   
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2012 2011 2010 2009 2008 2007

31 april resp. år  477 482 472 471 460 459

 
Händelser av betydelse 
Arbetet med att anpassa dokumentation och rutiner utifrån den nya skollagen samt 
läroplansimplementeringen fortsätter. 
Från och med läsåret 2012/2013 skall betyg sättas i årskurs 6. 
 
Personal 
Rekryteringen av ny personal inför höstens skolstart har krävt mycket arbete och att få behörig 
personal blir allt svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-08-31 3,60 35,15 185,37 
2011-08-31 4,63 32,88 186,00 

*) 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. 
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.  
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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. 
 
En ytterligare utmaning som kommer att medföra både arbete och ökade kostnader för att 
kompetenssäkra våra verksamheter utifrån nya lagkrav är till exempel högre löner, rekryteringar 
och utbildningar. 
 
 
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 utarbetas 
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 presenteras av 
SCB under hösten. 

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 
3,6% efter andra  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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20 Ledningsfunktionen 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 100 1 324 63 1 229 8
Verksamhet 5 769 3 250 56 3 270 -1
Interhyra 0 
  
Summa kostnader 7 869 4 574 58 4 499 2
  
Intäkter -5 945 -3 882 65 -3 822 2
  
Summa intäkter -5 945 -3 882 65 -3 822 2
  
Netto 1 924 692 36 677 2
      
Periodresultat  591 648  
*) Budget inkl. underhållsbudget 460 tkr. 
 
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 
Lärplattformens implementering har inletts för personalen och kommer att pågå under hela 
läsåret. 
 
Skolinspektionen har godkänt vår redovisning gällande ” Kvalitetsgranskning av 
modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken i 
Arvidsjaurs kommun”. 
 
Vikarierande rektor till Sandbackaskolan och Ringelskolan har rekryterats. 
 
Personal 
I den centrala administrationen har personalresursen under året legat på 2,75 tjänster samt 0,5 
tjänst skolbibliotekarie.  
Från och med september månad kommer vår ekonom/controller att arbeta som tillförordnad 
ekonomichef på ekonomikontoret. Rekryteringen av en vikare kommer att göras under hösten. 
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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. 
 
Nya läroplaner för grundskola och gymnasium kräver en uppgradering och utveckling av 
tillgången på IT-teknik på våra skolor. 
 
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 Förb. i 
%

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren 
Personal 13 147 8 596 65 9 003 -5
Verksamhet *) 946 733 77 537 36
Internhyra 2 585 1 723 67 1 672 3
  
Summa kostnader 16 678 11 052 66 11 212 -1
  
Intäkter -15 -48 321 -37 11
  
Summa intäkter -15 -48 321 -37   11 
  
Netto 16 663 11 004 66 11 175 -2
      
Periodresultat  105 -404  
*) Budget inkl. leasingdatorer 139 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. Helårsprognosen för Fridhemsskolan pekar mot ett 
underskott på cirka 1,2 Mkr mot personalbudgeten. 
 
I och med att semesterlöneskulden och intjänad ferielön redovisas utifrån ovan beskrivning har 
Fridhemsskolans underskott under vårterminen utjämnas.  För perioden september till december 
kommer verksamheten att hamna på ett underskott. Underskottet kommer dels från avsättning för 
intjänade ferielönen inför 2013, dels att personalbudgeten inte fullt ut klarar budgetmålet. På 
grund av nya Lgr11 har vi en extra stor förbrukning verksamhetsmedel nu i början av ht-12. Det 
måste kompenseras med  hård prioritering under resterande del av höstterminen. 
 
Under vt-12 hade vi en extra insats av elevassistent i samarbete med IFO (Individ- och 
familjeomsorg) enligt Norrbus. Den är nu avslutad.  
 
Vi fortsätter satsningen på lagarbete och de trygghetsåtgärder som infördes lå 11/12, 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 slutfördes vt-12 i år 9. Inga små grupper har startats under ht-12, utan mer lärarstöd 
riktas nu in i undervisningsgruppen. För att minska underskott under hösten samnyttjas 
speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens mellan grundsärskolan och 
grundskolan. Vi har därför inte tillsatt någon ny speciallärare eller 25% specialpedagog för ht-12. 
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Verksamheten 
 
Antal elever: 
 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Särsk. Summa 
Ht  2012 71 58 62 4 195 
Ht  2011 61 64 67 3 195 
 
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.  Vi har 20 procent ny personal ht-
12. 
 
Vi har även förlorat lärar- och IT-kompetens till central funktion inom Barn- och Utbildning. 
 
Lagarbetet fortsätter att utvecklats och skolans utvecklingsgrupp arbetar med utvecklingsfrågor i 
nära samverkan med arbetslagen. Schemat har laganpassats ännu lite mer. 
 
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.  Vi har därför ökat lärarutbildad personal som stödresurs. Vi har inte anställt på 
de tjänster där elevassistenter har slutat sin anställning. 
 
Personal 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-08-31 0,71 0 i.u 
2011-08-31 6,45 52,78 i.u 

 
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. Under sommaren rekryterade vi 
ytterligare tre personal för att täcka vakanser och kommande föräldraledigheter.  
Vi har idag full bemanning med en rekrytering som gav 90% behörighet på tjänsterna. 
 
Under sommaren blev det klart att vi förlorade en till ur personalen som tog över den vakans som 
uppstod på IT-pedagogtjänst inom Barn och utbildning. 
 
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. 
 
Vi började redan 2011 tappa när det gäller meritpoäng för avgångselever i år 9 och det fortsätter 
för 2012. Vi har fortfarande en hög behörighet till att söka gymnasieprogram men vi började 
tappa även där 2011 och fortsätter under 2012.  Nationella siffrorna för 2012 är ännu inte 
redovisade. 
 
Skolans grundorganisation är anpassad för att nå verksamhetsmålen och vi startar med att bryta 
ner målen till aktiviteter under höstterminen med målet att vara klar vt-13. 
 
Framtiden 
Fortsatt satsning på arbetslag, skolutvecklingsgrupp, handledning av personal, stöd för 
implementering av Lgr 11 och skapande av gemensam undervisningsstruktur.   
Utvecklingsmässigt kommer höstterminen att behövas för att få lagarbetet stabilt efter så pass 
stora personalförändringar. Vi märker att det behövs tid för att få in rutiner och få en god 
överlämning av erfarenheter från de som är kvar och de som är nya på skolan. 
Elevstödsorganisationen sätts hela tiden på nya prov att möta nya krav. Vi ser fortsatta höga 
andelar läs- och skrivsvårigheter hos elever som börjar på Fridhem.  
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förb. i 
%

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 23 682 14 567 62 16 306 -11
Verksamhet *) 940 526 56 474 11
Internhyra 4 434 2 956 67 2 868 3
  
Summa kostnader 29 056 18 049 62 19 648 -8
  
Intäkter -350 -467 133 -239 46
  
Summa intäkter -350 -467 133 -239 95
  
Netto 28 706 17 582 61 19 409 -10
      
Periodresultat  1 556 -639  
*) Budget inkl. leasingdatorer 80 tkr 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. Helårsprognosen pekar mot att Ringelskolan 
kommer att kunna hålla personalbudgeten på helårsbasis. Under våren skedde en incident utanför 
skoltid bland ett antal elever som gjorde att vi att anpassade undervisningen för berörda elever. 
Detta har medfört utökade personalkostnader förutom alla andra följder som detta inneburit för 
de berörda och för skolans del. 
 
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola med grundsärskola. Under de senaste åren har Ringelskolan vuxit 
till en stor skola med nära 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.  
Arbetet med den nya lärplattformen Fronter har precis börjat och alla pedagoger kommer att få 
utbildning under höstlovet i att nyttja denna. I nuläget är det ett skriande behov av datorer för att 
få lärplattformen att kunna användas såsom tänkt både bland elever (en-till-en satsningen) men 
även bland personalen saknas det datorer för att det ska ros i land. 
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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 
Ht 2012 53 54 56 65 45 54 61 2 390 
Ht 2011 54 58 66 46 52 62 59 3 400 
 
Fritidsverksamhet 

 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa
2012-08-31 38 42 41 48 168 
2011-08-31 49 48 40 52 189 
 
Händelser av betydelse 
Under sommaren har ombyggnationer skett av Tallbacka. Det har innefattat byggnation av ett 
klassrum, ombyggnation av ett antal befintliga klassrum, kapprum och personalrum och ett 
arbetsrum. Fortfarande är detta inte helt klart och det är inte en tillfredsställande arbetsmiljö för 
elever och personal som vistas på Tallbackaskolan.  
Elevassistentbehovet har varit extra stort på sexårs inför läsåret 2012/2013 då ett antal barn med 
specifika  behov börjat i klassen. Redan nu ses effekter av de besparingar som gjorts bland 
personal under våren. Det är svårt att täcka upp den ordinarie verksamhetens uppdrag och ännu 
svårare vid en vikariesituation. Behovet att ytterligare assistenter/lärare knutna till vissa elever 
har framkommit i utredningar från skolpsykolog. Det blir ett stort stressmoment för den 
nuvarande personalen att vi inte kan hjälpa dessa elever enligt rekommendationer. 
Undervisningen av elever i svenska som andra språk har lösts inom befintlig personal men 
behoven kvarstår speciellt inom mellanstadiet.  
 
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*) 

2012-08-31 2,78 38,23 i.u 
2011-08-31 5,33 25,42 i.u 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
För att nå målen arbetar skolan aktivt under hela läsåret med flera olika insatser. På lågstadiet är 
personalen snabba i att omfördela resurser  kontinuerligt och nyttjar varandras kompetens inom 
arbetslaget, det samma gäller för mellanstadiet. Skolan har även haft gemensamma läsprojekt 
med biblioteket för att öka intresset för läsning. IUP och åtgärdsprogram är viktiga faktorer för 
att säkerställa att eleverna når målen och får rätt stöd att nå målen. I det hela försöker vi se 
eleverna som individer och anpassa undervisningen, läxor, och arbetsmaterial till var och en.  
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Framtiden 
Elever i behov av särskilt stöd 
Inför hösten har vi minskat på specialpedagogsidan med 0,5 tjänst. Den tjänsten har innefattat 
talträning.  Specialpedagogerna kommer att få handledning av den tidigare talpedagogen för att 
kunna arbeta med elevernas talutveckling. Gällande den del som har varit kopplad till sexårs ser 
vi i dagsläget ingen lösning, trots att det är där som behoven är som störst. Vår förhoppning är att 
inom ett antal år ska eleverna som börjar sexårs till viss del ha fått bättre hjälp med talträning 
under förskoletiden då det finns en specialpedagog inom förskolan numera. Tills detta har slagit 
igenom på grundskolan ser vi problem i att elever kommer att få svårare att nå målen i skolan. 
Utredningar via elevhälsan, skolläkare, skolpsykolog visar ett antal elever som är i behov av 
elevassistent. Med en minskad lärartäthet är det dessa elever som drabbas extra hårt och behovet 
av elevassistenter blir ännu mer påtagligt. 
 
Behöriga medarbetare 
BUN:s ansvariga politiker, skolförvaltningen och dess rektorer bör utarbeta en plan för framtida 
kompetensförsörjning. 
Hur ska vi bemöta den stora efterfrågan av lärare som det kommer att bli tal om inom de närmsta 
2-5 åren?  
Hur når vi målen kring lärarlegitimation? I dagsläget har vi två lärare med inriktningen Ma-No, 
det skulle behövas fler. 
De lärare som vi anställt på sistone har haft ganska höga lönekrav, vilket har inneburit en skev 
lönestruktur. Min bild är att i och med kravet om lärarlegitimation kommer de lärare som 
nyanställs ställa ännu högre lönekrav. 
 
Rektorernas arbetsmiljö 
Eftersom att jag är relativt ny i min roll som rektor är det kanske inte konstigt att säga att jag 
arbetar under en hög arbetsbelastning. Det jag sett hitintills är mycket tid som går åt till 
administration och lappande för att hålla en underbemannad organisation i fungerande skick. Det 
tar tid från det långsiktiga arbetet inom områden som skolutveckling, attraktiv skola för elever 
och personal, samt inte minst samverkan mellan de olika enheter vi har på vår skola, 
sexårsverksamhet, fritids, grundsärskola och grundskola. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor 
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 4 583 2 895 63 3 197 -10
Verksamhet *) 222 109 49 99 10
Internhyra 1 673 1 115 67 1 082 3
  
Summa kostnader 6 478 4 119 64 4 378 -6
  
Intäkter -290 -186 64 -191 -3
  
Summa intäkter -290 -185 64 -191 -3

  
Netto 6 188 3 934 64 4 187 -6
      
Periodresultat  192 155  
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift 22 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. Under höstterminen har det dessutom uppkommit 
ett behov av elevassistent i klass 1-3 då det tillkommit elever med särskilda behov i denna grupp, 
detta utgör också ett ökat tryck på skolans budget. Helårsprognosen för Parkskolan pekar mot ett 
överskott på cirka 50 tkr mot personalbudgeten 
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Ht 2012 5 4 7 4 5 7 4 36 
Ht 2011 4 6 3 5 7 4 9 38 
 
På Parkskolan bedrivs undervisningen i B-form, det vill säga klasserna är åldersblandade i 
klasserna 1-3 och 4-6. Denna termin började en ny lärare hos oss detta har medfört att vi har 
förändrat strukturen något och arbetar mer över klassrumsgränserna än förut för att få behöriga 
lärare i alla ämnen. 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. Nytt för i år är 
implementeringen av lärplattformen Fronter.  
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Denna kommer att leda till nya vägar för kommunikation mellan skola, elever och föräldrar och 
det känns både spännande och positivt. Arbetet med att inskola personal och elever i den nya 
tekniken kommer dock att bli omfattande och vi räknar med att det kommer att krävas både tid 
och i vis mån också resurser. 
 
 Förskola Fritids Summa
2012-08-31 17 13 30 
2011-08-31 13 15 28 
 
På förskolan arbetar idag två förskollärare och en barnskötare, detta innebär att vi från i våras har 
0,5 heltider mindre personal i verksamheten. På förskolan ser vi att barngruppen växer och 
trycket på personalen är relativt stort då en stor del av barnen är under tre år.  
 
I fritidsklassen är antalet barn i stort sett oförändrat. Tilläggas skall att förutom de siffror som här 
redovisas har vi ytterligare 5-6 barn som i väntan på skolskjuts också vistas på skolans fritids.  
 
Händelser av betydelse 
I sommar har två av våra medarbetare avslutat sina studier till förskolelärare med loka 
behörighet. Detta har i sin tur lett till att vi i den ordinarie personalstyrkan på Ängens förskola 
inte längre har några barnskötare utan bara förskolelärare. Skolans rektor har också avslutat sina 
studier på Rektorsprogrammet och även hon har blivit godkänd. Under läsåret 2012/2013 har 
rektorn gått ner i tjänst på Parkskolan då hon har utökade uppdrag i annan verksamhet. Detta har 
lett till att vi engagerat skolans specialpedagog med ytterligare 15% för att sköta den 
administrativa delen av rektorsuppdraget på parkskolan. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Parkskolan upprättades egna verksamhetsmål under vårterminen utifrån Barn- och 
Utbildningsnämndens fastställda mål. 
 
Under höstterminen har ännu ingen test av eleverna läs och skrivkunskaper gjorts och ni får 
därför vårterminens resultat här: 
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.  
 
Framtiden 
På Parkskolan ser framtiden som vanligt ut ljus! Elevunderlaget ligger i stort sett konstant och 
skolans personal har hög kompetens och lika höga ambitioner. Studieresultaten är goda liksom 
trivseln hos eleverna. Skall vi oroa oss över något så är det den åtstramade budgeten som i 
förlängningen kan leda till svårigheter att ge alla barn det stöd som de verkligen behöver. På 
Parkskolan har det under de senaste åren varit ett stort utbyte av personal på grund av 
pensionsavgångar. Vi har inte haft några problem med att rekrytera ny personal men ser ändå att 
det blir svårare och svårare att få tag på behöriga matematik- och No-lärare. Det finns tydliga 
varningsklockor om att detta faktum utifrån kravet på lärarlegitimationer kommer att bli ett av de 
större problemen som vår kommun kommer att få brottas med i framtiden.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2012 15 (32) 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förb. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 238 1 180 53 1 594 -26
Verksamhet 143 83 58 95 -12

Internhyra 1 836 1 224 67 1 187 3
  
Summa kostnader 4 217 2 487 59 2 877 -14
  
Intäkter 0 0 0 0 0
  
Summa intäkter 0 0 0 0 0
  
Netto 4 217 2 487 59 2 877 -14
      
Periodresultat  325 135  
*) Budget inkl. leasingdatorer 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. Helårsprognosen pekar mot att Klockarbackeskolan 
kommer att ha ett överskott på ca 250 tkr mot personalbudgeten. 
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa 
Ht 2012 0 1 4 0 6 2 3 16 
Ht 2011 1 5 0 6 2 3 2 19 
 
På Klockarbackeskolan finns idag förskola, och årskurserna 1 till 6. Undervisningen bedrivs i B-
form, det vill säga klasserna är åldersblandade i klasserna 1-3 och 4-6.  För att få behöriga lärare 
i alla ämnen så undervisar idag skolans lärare i alla klasser. På detta sätt har vi lyckats få en 
mycket hög behörighet hos skolans undervisande pedagoger. I år har vi ingen förskoleklass och 
vår förskolelärare arbetar därför läsåret 2012/2013 i huvudsak på fritid och på Tallkottens 
förskola. 
 
 Förskola Fritids Summa
2012-08-31 9 5 14 
2011-08-31 3 3 6 
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På Tallkottens förskola har barnantalet tredubblats sedan fjolåret. Vi har idag inskrivet nio barn 
och fler är på väg. Då arbetsdagarna är långa på förskolan och då vi nu har gått om småbarn har 
behovet av personal också ökat och vi har därför fått utöka resurserna här. Arbetet med öppen 
förskola som påbörjades under vårterminen 2012 har vi fortsatt med då det blivit mycket 
uppskattat av både barn och föräldrar. 
 
Händelser av betydelse 
Nytt för i år är implementeringen av lärplattformen Fronter. Denna kommer att leda till nya 
vägar för kommunikation mellan skola, elever och föräldrar och det känns både spännande och 
positivt. Arbetet med att inskola personal och elever i den nya tekniken kommer dock att bli 
omfattande och vi räknar med att det kommer att krävas både tid och i vis mån också resurser. 
 
Personal 
På Klockarbackeskolan är trivseln hög och sjukfrånvaron låg, möjligen har vi här ett samband.  
 
Vi kan också glädjas över att vi denna termin står rustade med mycket god behörighet i 
personalgruppen. Hos oss har i år en behörig matematik- och No-lärare börjat, en av våra tidigare 
barnskötare har nu avslutat sin utbildning till förskolelärare och blivit godkänd och rektorn har 
efter att avslutat sina studier vid Rektorsprogrammet även hon blivit godkänd.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Klockarbackeskolan har vi under vårterminen upprättat egna verksamhetsmål utifrån Barn- 
och Utbildningsnämndens fastställda mål. 
 
Lus årskurs 6 har ej upprättats då vår specialpedagog varit sjukskriven detta kommer att göras 
under höstterminen. 
Lus årskurs 3 2012 83% (5 av 6) stanine 13 (Målvärde för år 3) eller högre.  
 
Framtiden 
Med god behörighet och en fantastisk förmåga till samarbete över alla gränser hos personalen på 
Klockarbackeskolan står vi väl rustade inför framtiden. Elevunderlaget kan tyckas svikta men 
om vi kan se framåt mer än bara några år så är läget även där ljusare då det nu är fler barn i 
förskolan än vad det varit på många år. Fick jag önska någon form av förändring vore det en 
mindre skolbyggnad då den vi har idag redan då högstadiet lämnade skolan blev till en för stor 
kostym för oss. I en mer ändamålsenlig byggnad skulle Moskosels skola fungera ännu bättre och 
miljön för eleverna skulle bli ändå trivsammare än den är idag. 
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förb. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 606 1 472 56 1 621 -9
Verksamhet 997 672 67 499 35
Interhyra 0 0 0 0 0
  
Summa kostnader 3 603 2 143 59 2 120 1
  
Intäkter -595 -387 65 -197  96
  
Summa intäkter -595 -387 65 - 197 96
  
Netto 3 008 1 756 58 1 923 -9
      
Periodresultat  249 74  
*) Budget inkl. leasingdatorer 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. Helårsprognosen pekar mot att Elevhälsan kommer 
att redovisa ca 100 tkr överskott mot personalbudgeten. 
 
Verksamheten 
Elevhälsan är skyldig att utföra viss lagstadgade åtgärder i förskoleklass till och med gymnasiet, 
vilket också har skett. Dessutom har uppdrag (medicinska, psykologiska, sociala och 
pedagogiska) från elever, vårdnadshavare och personal inkommit till elevhälsan, vilka vi försökt 
att lösa på bästa sätt i samråd med berörda parter. 
 
Fortbildning/handledning till personal, individuellt eller i grupp har genomförts, liksom arbeta 
med främjande åtgärder i klasser utifrån de nationella målen (livskunskapsfrågor/värdegrund, 
sexuell hälsa och droger och tobak). 
 
Ökad samverkan har inletts med Individ- och familjeomsorgen (IFO), då många av dagens barn 
mår psykosocialt dåligt. Lättfattlig information om Norrbus, individ- och familjeomsorgens samt 
skolans ärendegång rörande barn som mår psykosocialt dåligt har spridits på skolorna.  
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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 fortsättningsvis 
innebär ett stort merarbete för skolsköterskorna. 

 Arbetet som sker med SIS- medel (beviljat för 2012) fortsätter och gör att arbetet med att 
öka tillgängligheten för barn och unga utvecklas ytterligare på organisatorisk nivå.  

 Introduktion för nyanställd personal rörande startmenyn på datorn, N samt genomgång av 
rutiner och dokument rörande handlingsplan för elever i behov av stöd har genomförts 

 Kontorsmöbler har inköpts för elevhälsopersonal på gymnasiet för att säkerställa en bra 
fysisk arbetsmiljö  

 
Personal 
Antal månadsavlönade 
  
2012 6,0* 
2011 5,5* 
*Elevhälsochef ansvarar också för IT- pedagog som är anställd på projektmedel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
 
En medarbetare är sjukskriven på 25 % fr.o.m. 120813 och fortfarande. 
 
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. Resultatet från Öppna jämförelser har ännu inte erhållits, så 
det kan inte redovisas i denna rapport. 
 
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 
För att kunna implementera de organisatoriska åtgärder som genomförts under 2012, har SIS- 
medel sökts även för 2013. 
 
En av kuratorerna i elevhälsan kommer att verka som ANDT-samordnare i Arvidsjaurs kommun 
i ett projekt som Länsstyrelsen håller i och som riktar sig till små kommuner i inlandet. Målet att 
kommunerna tillsammans ska kunna agera kraftfullt i ANDT- frågor. 
 
Arbetsbelastningen har ökat rejält för skolsköterskorna och diskussioner har förts mellan 
elevhälsochef och berörda skolsköterskor, i hopp om att kunna minimera arbetsuppgifterna för 
dem. Då en stor del av deras arbete är lagstadgat, är möjligheterna till minskning/anpassning av 
arbetet små. Elevhälsosamtalen (ej lagstadgade) i åk 2 kommer att plockas bort, 
översyn/förändring av olika dokument kommer att ske liksom, liksom fortsatta diskussioner 
mellan berörda parter, för att effektivisera/minimera arbetet. Detta kommer ändå inte att räcka 
till, utan en översyn av deras arbetstid bör ske i samråd med arbetstagare, chefer och 
fackförbund. 
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Elevhälsochef/övergripande specialpedagog kommer under innevarande läsår att arbeta mot 
Sandbackaskolan (8 tim/vecka) och Klockarbackeskolan (4 tim/vecka) som specialpedagog. 
Gymnasiets specialpedagog behöver hjälp/avlastning och i Moskosel saknas specialpedagog.  
 
Arbetet med Norrbus ska intensifieras under hösten 2012. Möten ska hållas med representanter 
från skolans ledningsgrupp, elevhälsa och individ- och familjeomsorg, för att konkretisera hur 
vårt gemensamma arbete ska se ut.  
 
Antalet elever och vårdnadshavare som efterfrågar/begär utredning med neuropsykiatrisk 
problematik/ 
nivåbedömning har ökat, liksom efterfrågan av handledning av psykolog till personal i skolan. 
Avtalet med psykologkonsult går ut i december 2012. Under hösten ska skolchef, ekonomisk 
controller och elevhälsochef undersöka prisbilden när det gäller psykologkonsult kontra om 
barn- och ungdom ska anställa en psykolog, som även kan arbeta med vissa verksamheter inom 
individ- och familjeomsorgen 
 
Utbildning av systemansvariga för såväl skolsköterskor som specialpedagoger och rektorer 
måste ske under 2013, vilket gör att fortbildningsanslaget kan komma att tillfälligt öka. 
 
Ungdomsmottagningen fortsätter att arbeta med en utveckling av verksamheten. Samarbetet med 
landstinget i denna fråga, går tyvärr trögt då verksamhetscheferna på vårdcentralen ofta byts.  
 
Ett kontinuerligt samarbete kring elever från närliggande kommuner mellan elevhälsopersonal 
och rektorer från respektive kommun fortsätter under hösten. 
 
Höj- och sänkbart skrivbord kommer att inköpas till elevhälsopersonal på gymnasiet och 
ommålning av två rum på elevhälsan på Ringelskolan, ska ske under hösten. 
 
Främjande arbete i tidiga åldrar ger bäst effekt på elever i behov av stöd visar all forskning, 
vilket också framhålls i den nya skollagen. Hur tänker Arvidsjaur kommun agera i denna fråga? 
Bevilja medel för att kunna anställa en specialpedagog i förskolan på 100 % samt anställa en IT- 
pedagog som kan fortsätta att verka för att öka tillgängligheten för alla barn- och ungdomar i 
kommunen?  
 
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. Hur tänker kommunen i dessa frågor? 
 
 
Lise- Lotte Johansson 
Elevhälsochef/ specialpedagog 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 

Tkr 2012  2011 

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 15 465 10 665 69 10 148 5
Verksamhet*) 441 403 91 292 38
Internhyra 1 400 933 67 980 -5
  
Summa kostnader 17 306 12 001 69 11 420 5
  
Intäkter -234 -154 66 -210 -27
  
Summa intäkter -234 -154 66 -210 -27
  
Netto 17 072 11 847 69 11 210 6
      
Periodresultat  -466 -220  
*) 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 barn- och ungdomsnämndens 
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.   
6-åringarnas övergång till förskoleklass med skolbesök och utvecklingssamtal är nu genomförd. 
30 st 6-åringar gick till förskoleklass. Besök från kulturskolan med sångstunder har genomförts 
på samtliga förskolor. Vår sommaröppna verksamhet bedrevs på Harens förskola veckorna 27-
30.   
  
 2012 2011 
Harens förskola 40 50 
Nyborgs förskola 110 106 
Summa: 150 156 
Antal barn per den 31/8 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 startade i augusti. 
Vår avdelning med samisk inriktning tar nu emot barn från 1-5 år. 
Fortbildningsinsatserna för barnskötarna är nu klar och samtliga barnskötare har godkända 
utbildningsbevis. Implementeringsarbetet av vår nya läroplan fortsätter under hösten.   



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2012 21 (32) 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
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 därav ökad lönekostnad för timanställda. 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 4,66 26,56 i.u 
2011 2,25 6,06 i.u 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned Barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter. Målet om barnens delaktighet i verksamhetsplanering är uppfylld 
och pågår dagligen i vardagsarbetet t.ex vid dagliga samlingar . Alla föräldrar har erbjudits 
utvecklingssamtal samt överlämningssamtal för de barn som övergår till förskoleklass eller byter 
avdelning inom förskolan. Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid i förskolan. 
 
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. 
 
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. Den budgeterade kostnaden 100 000 för 
sommaröppet har överskridits rejält, kostnaden blev 399 200 kr. Jämfört med sommaröppet i fjol 
har kostnaderna ökat med 161 000 kr. Kostnadsökningen beror på ökat antal barn som är 
anmälda till sommarverksamheten, ökningen av antalet barn är i snitt 39 % jämfört med 2011. 
 0 kr i budget för fortbildning, arbetsmiljö och vikariekostnad är inte realistisk. Stor 
återhållsamhet råder för inköp av material samt vikarietillsättning.  Nämnas kan också ökade 
kostnader för specialkost samt ökat barnantal för eftermiddagens mellanmål. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef  område 2 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Förbr. 
i % 

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 8 808 5 911 67 5 740 3
Verksamhet 486 254 52 139 83
Internhyra 844 563 67 546 3
  
Summa kostnader 10 138 6 728 66 6 425 5
  
Intäkter -245 -186 76 -156 19
  
Summa intäkter -245 -186 76 -156 19
  
Netto 9 893 6 542 66 6 269 4
      
Periodresultat  53 251  
*) 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, Läroplanen för förskolan och barn- och ungdomsnämndens 
målskrivning. Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. I skrivande stund har 
ytterligare barn påbörjat sin förskolevistelse. Barn som skrivs in är 1-2 åringar. 
6-åringarnas övergång till förskoleklass med utvecklingssamtal, skolbesök och 
överlämningskonferenser är avslutade. Antalet 6-åringar i förskoleområde 1 var 23. 
 
 2012 2011 
Skogsbackens förskola 40 41 
Stortorgets förskola 40 42 
Summa: 80 83 
Antal barn per den 31/8 respektive år 
 
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. 
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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.  
Personal har också dramatiserat en händelse och sedan reflekterat tillsammans med barnen. 
Samiska kultur- och språkaktiviteter ingår också i vardagsarbetet. 
Kulturskolan har också gjort besök i varje förskola och bjudit på musikupplevelser för alla. 
 
Personal 
Grundbemanning i förskolan är 3.0 tjänst/avd. Alla har adekvat utbildning. Flertalet av 
förskollärarna har erhållit sin legitimation från Skolverket. 
Fortbildningsinsatserna för barnskötare slutfördes med godkända utbildningsbevis. 
Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro inom förskoleområde 1.  
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 

2012-08-31 4,49 43,35 i.u. 
2011-08-31 7,00 46,88 i.u 

 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Verksamheten jobbar med att bryta ned Barn- och utbildningsnämndens fastställda 
verksamhetsmål i aktiviteter.  
Barnens delaktighet i verksamhetsplanering är uppfylld och pågår dagligen i vardagsarbetet.  
Alla föräldrar har erbjudits utvecklingssamtal, samt överlämningssamtal för de barn som 
övergått till förskoleklass eller överflyttats till syskonavdelning. 
Alla barn har kunnat beredas plats i förskolan inom rimlig tid. 
 
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 2011 

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Verksamhet 80 27 33 40 -33
Summa kostnader 80 27 33 40 -33
Intäkter    
Summa intäkter  
  
Netto 80 27 33 40 -33
      
Periodresultat  27 13  
 
 
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. Förskolorna utan eget 
bibliotek har även fått ”presentpaket” med nya böcker till sin egen avdelning. 
 
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 har fortsatt medverka i lågstadiets elevens val under vårterminen. 
”Bokslukarna” 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. I maj presenterades resultaten från omröstningen 
och böcker lottades 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. 
 
För att stimulera till läsning under sommarlovet erbjuds barnen att var med i ”Sommarboken” 
där man läser under sommaren och är med i bokutlottning till hösten. I år har vi samarbetat med 
webbsidan ”Barnens Polarbibliotek”.   
 
Under sommaren har bibliotekets personal jobbat med sammanslagningen av Ringels och 
Tallbackas skolbibliotek. Detta sker på grund av ombyggnationer på Tallbacka. Alla elever 
kommer nu att låna böcker i Ringelskolans bibliotek. 
 
Inför åk 4:s författarbesök och temaarbete om deckare under ht 2012 besökte skolbibliotekarien 
klasserna för att berätta om Mårten Sandén och presentera barn- och ungdomsdeckare. 
 
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.  
 
Vid höstterminens start besökte skolbibliotekarien lärarna på Ringelskolan för information om 
det nya biblioteket och aktiviteter under höstterminen. 
 
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 
Utlåningsstatistiken på skolbiblioteken till och med augusti visar en nedgång på lån för Fridhem 
och Sandbacka jämfört med 2011, medan lånen ökar hos eleverna på de lägre stadierna, och då 
särskilt på Ringelskolan. 
 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 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 Förb. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 26 682 18 417 69 19 376 -5 29 000
Verksamhet *) 24 806 20 173 81 21 272 -5 28 300
Interkommunala 
ersättningar 

10 400 6 277 60 6 897 -9 9 400

Internhyra 6 398 4 265 67 4 133 3 6 400
Summa kostnader 68 286 49 132 72 51  678 -5 73 100
  
Interkommunala 
ersättningar 

-26 780 -18 216 68 -20 209 -10 -25 500

Övriga intäkter -4 171 -3 945 95 -3 790 4 -5 900
Summa intäkter -30 951 -22 161 72 -23 999  -8 -31 400
  
Netto 37 335 26 971 72 27 679 -3 41 700
       
Periodresultat  -2 081 -6 563  -4 365
*) Budget inkl leasingdatorer & stadsnätsavgift 284 tkr samt underhållsanslag 190 tkr. 
 
Semesterlöneskulden för uppehållsanställda och ferieanställda redovisas from januari 2012 på 
respektive skolenhet. Intjänandeperioden för ferielöner följer läsåret och delar av ferielönen som 
betalats ut under sommaren 2012 är intjänad augusti-december 2011. Därav är redovisade 
personalkostnaderna t om augusti månad lägre än normalt. De sista fyra månaderna av året ökar 
kostnaderna då ferielöner för 2013 tjänas in. 
 
Siffran för personalkostnader ligger fortfarande högt och kommer att stiga, då strukturen på de 
intag som planerats och genoförts medför ökade personalkostnader i form av 
personalbemanning. Detta gäller inte enbart en ökad bemanning av lärare, utan även ett ökat 
behov av stödpersonal i form av elevassistenter/personliga assistenter. Prognosen är att 
personalkostnaden kommer att överskrida tilldelade medel. 
 
Den mest oroande posten gäller verksamheten som sådan. Strukturen kring planerade och 
genomförda intag medför att verksamhetens måste anpassas till den verklighet som intaget 
återspeglar. Ett större stödbehov, ökat behov av inventarier och ombyggnationer och för de olika 
verksamheterna behövliga hjälpmedel/läromedel har gjort att verksamheten inte kommer att 
hålla ramen för 2012. Tillika har ett antal oförutsedda händelser inträffat under vårterminen, som 
bokförts först under augusti månad. 
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Flygskolan 
 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 153 541 25 1 330 -59 1 760
Verksamhet 18 827 15 439 82 16 997 -9 21 200
Internhyra 370 253 68 245 3 370
Summa kostnader 21 350 16 233 76 18 572 -13 23 330
  
Interkommunala 
ersättningar 

-15 350 -11 217 73 -14 637 -23 -15 000

  
Summa intäkter -15 350 -11 217 73 -14 637 -23 -15 000
  
Netto 6 000 5 017 84 3 935 28 8 330
       
Periodresultat  -1 263 -5 715  -2 330
 
Efter föregående rapport och speciellt i början av augusti har antalet flygtimmar ökat markant. 
Detta måste kanske i längden ses som någonting positivt, då verksamheten definitivt skall vara 
avvecklad senast 30/6 2013. 
Avtalet för hur sista läsåret skall regleras mellan berörda parter blev färdigt i slutet av 
vårterminen. 
 
Trafikskolan 
 

Tkr 2012 2011 Prognos

 Budget Redovisat Förbr. 
i %

Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 898 1 168 130 1 146 2 1 750
Verksamhet 245 406 166 320 27 610
Internhyra 88 59 67 57 3 90
  
Summa kostnader 1 231 1 633 133 1 523 7 2 450
  
Intäkter -1 106 -1 404 127 -1 098 28 -2 100
  
Summa intäkter -1 106 -1 404 127 -1 098 28 -2 100
  
Netto 125 229 183 425 --46 350
       
Periodresultat  -204 -219  -225
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Då det gäller Trafikskolan går vi på Sandbackaskolan och väntar på att Trafikskolans verksamhet 
definitivt skall övergå i annan regi.  Efter det kommer ett bokslut, där inventarier med mera samt 
hyra/leasing skall slutbokföras mellan de två parterna. Glädjande var dock att trafikskolan ökat 
sina intäkter under vårterminen. 
 
Verksamheten 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa
Fordonsprogrammet (FT) 29 21   50 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik  2 2 1 5 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik   18 1 19 
Fordonsprogrammet (FTR) 4 6   10 
Barn- och fritidsprogrammet (BF)  7 13 1 21 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)  1   1 
Specialutformat program 
anläggningsmaskinförare (SMBP)   8 1 9 
Estetiska programmet bild och form (ES)  4   4 
Vård- och omsorgsprogrammet 16 7   23 
Omvårdnadsprogrammet (OP)     11 3 14 
Ekonomiprogrammet (EK) 11  12  23 
Samhällsprogrammet (SA) 6 10 3 1 20 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 7 17 11  35 
Teknikprogrammet (TE)  6   6 
Introduktionsprogram, övriga 4 2 2  8 
Introduktionsprogram, språkintroduktion  13 12  25 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan  2 2 3 7 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet  2   2 
Hotell och restaurangprogrammet (HR)   4  4 
Specialutformat program 
flygförarutbildning (SMR013)   31 5 36 

Summa elever inom gymnasieskolan: 77 94 129 16 321 
 
Svenska för invandrare (SFI) 44 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 19 
Vuxenutbildning per distans 20 
Övriga vuxenutbildningar 1 

Summa elever inom vuxenutbildning: 84 
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Händelser av betydelse 
- Antalet elever inom de teoretiska programmen avspeglar generellt en ökning gentemot 

situationen föregående år. Siffrorna inkluderar elever från Malå och Sorsele. Mycket positivt 
är att i år har vi elva (11) elever som börjat på Ekonomiprogrammet. Detta i jämförelse med 
förra årets nollintag för programmet. 

- Intresset för Fordonsutbildningarna är fortsatt högt, vilket är positivt. Dock måste en 
varningsflagga höjas, eftersom vi nu har så många studerande inom FP att ekonomiska 
bieffekter gör sig synnerligen märkbara i form av ett ökat behov av läromedel, datorer, 
stödåtgärder och ombyggnationer samt re- och nyinvesteringar i material och maskinpark. Vi 
måste nog inrikta oss på att få ut den ”puckel” som skapats i och med att vi la ned Bygg- och 
anläggningsprogrammet och överförde dessa elever till Fordonsprogrammet. Detta kommer 
med stor sannolikhet att innebära att vi måste begränsa intaget till FP inför kommande läsår 
om inte extra resurser tillförs Sandbackaskolans budget 

- Vi har i år gjort ett nollintag inom Barn- och fritidsprogrammet, Estetiskt program samt 
Teknikprogrammet. Om sökbilden ser likartad ut inför läsåret 2013/14 måste nog skolan på 
allvar börja fundera över att lägga ned dessa tre program och fasa ut de elever som då går i 
årskurs 3. 

- Inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet gjordes även där ett nollintag. Här ligger dock 
en ansökan inne hos Skolverket om att få starta upp ett RL-program med riksintag. Om 
denna ansökan skulle avslås och sökbilden inför läsåret 13/14 ser ut som i år, måste nog även 
detta program läggas ned efter att sista årskullen fasats ut. 

- Glädjande för läsåret är att vi nu kan erbjuda ordinarie lärare inom de moderna språken 
spanska och franska. 

- Fortfarande är det två matematikkurser som inte har en ordinarie lärare. Denna tjänst är utlyst 
och vi hoppas att få en lärare till timmarna på kontinuerlig basis. 

 
Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-08-31 1,35 57,66 64,40 
2011-08-31 2,47 16,81 64,65 
 
Sedan årsskiftet har arbetsenheten haft en person långtidssjukskriven från slutet av vårterminen.  



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2012 30 (32) 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Framtiden 

- Ett svar på vilka åtgärder som Sandbackaskolan kommer att vidta av anledning av 
Skolinspektionens riktad tillsyn under våren är nu inskickat och det framtida arbetet kring 
kvalitén kring skolans arbete med variablerna examinationer, betyg, bedömning och 
återkoppling finns där presenterade. 

- Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har inletts, där en första träff med berörda fackförbund 
skedde i slutet av augusti. Löpande under terminen är träffar inplanerade cirka var tredje 
vecka. 

- Ett stort problem som hela skolsystemet måste ta tag i snarast är vilka ämnes- och 
årskursbehörigheter som finns att tillgå inom Arvidsjaurs kommun. Arbetet med 
Sandbackaskolans organisationsplan för läsåret 13/14 måste påbörjas nu under hösten för 
att ligga klar till vecka 10. 

Spärren för att tillsvidareanställa lärare inom skolväsendets slår till den 1 december 2013. 
Detta innebär att kommunen måste fatta någon form av principbeslut hur vi skall kunna 
tillgodose att vi har behöriga lärare inom de flesta ämneskombinationer och tjänster. Mest 
akut för gymnasiets del är att tillgången till behöriga matematiklärare kommande läsår 
säkras och en plan för vidareutbildning av befintlig personal upprättas.  

- Trafikskolan sorterar ännu under Sandbackaskolan, men en boskillnad kommer att ske så 
snart befintliga strukturer skapats och befattningsinnehavare finns på de poster som 
möjliggör att det kommunala bolag som skall överta ansvaret för Trafikskolan och dess 
verksamhet kan fullfölja sitt uppdrag. 

- Sedan Sandbackaskolan fick uppdraget att ansvara för SFI har tre lärartjänster tillsats för 
att administrera uppgiften. Dock har inte medel tillskjutits i samma omfattning för att 
täcka kostanden för dessa tre tjänster, utan de ingår i Sandbackaskolans generella budget. 
Denna budget är sedan tidigare mycket ansträngd. 

 
 
Nils-Åke Asplund 
Rektor 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 

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 utarbetas 
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 

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 

 
 
 Målet uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Uppgift saknas 
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KF:s 
övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal  Mål‐
uppfyllelse  Kommentar 

1. Sjukfrånvaron inom förvaltningen uppgår till 
maximalt 4%. 

 
Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
3,03% efter andra 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 

 
 
 Målet uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Uppgift saknas 

 
 
Nils-Åke Asplund 
Rektor  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 46 
 

 

 
 
Besparingsförslag - 
Internbudget år 2013 - 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Bou § 36 Dnr 00228/2012 041
 
Inför arbetet med internbudget år 2013 har ekonomiutskottet 2012-05-22 § 
14 beslutat att ge nämnderna i uppdrag att lämna in budgetförslag där man 
utgår från den prognos som gjorts för hela 2012 vid första delårsrapporten. 
På denna prognos görs ett 1 och 2 % besparingsförslag med 
konsekvensanalys. 
 
Förslag till besparingar har tagits fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutade 2012-09-12 att överlämna 
ärendet utan eget förslag till nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
att godkänna upprättat besparingsförslag. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Lennart Wigenstam (c) och Martin Nilsson (c). 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-02 § 36. 1 (3) 

 
Förslag till besparingar inom Grundskola & förskola 2013 

Del av verksamhet Ekonomisk 
beräkning 

Risk och konsekvensanalys 

Interkommunala avgifter till 
annan kommun 

310 000 kr Prognos visar på att färre elever väljer att gå 
grundskola i annan kommun.  
Konsekvens: Plats finns för dessa elever i 
ordinarie klasser. 
Risk: Låg  

Kvalitetshöjning i förskolan 100 000 kr Fortbildningsinsatser för barnskötare och 
förskollärare sätts i nivå med det statsbidrag som 
utgår. 
Konsekvens: Fortbildningsinsatser inom 
förskolan minskar.  
Risk: Låg 

Lägre personalomkostnader 300 000 kr Den preliminära påslaget för 
personalomkostnader är 0,62 procentenheter lägre 
för 2013 jämfört med 2012.  
Konsekvens: Ingen 
Risk: Ingen. 

Minskade vikariekostnader i 
förskolan 

100 000 kr Minska användningen av timavlönade vikarier. 
Konsekvens: Belastningen på ordinarie personal 
ökar. Kravet på samordning mellan olika 
avdelningar skärps. 
Risk: Medel 

Ingen talpedagog inom 
grundskolan 

100 000 kr Neddragning av talpedagog tjänst inom 
grundskolan har genomförts andra halvåret 2012.  
Konsekvens: Elever i behov av talträning är i 
större utsträckning hänvisade till sjukvårdens 
logopeder via kommunens elevhälsa. Dessa 
elevers språkutveckling kan bli sämre om 
väntetiden och insatserna blir färre. 
Risk: Medel 

Summa alternativ 1%: 910 000 kr 
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Förslag till besparingar inom Grundskola & förskola 2013 

Del av verksamhet Ekonomisk beräkning Risk och konsekvensanalys 
Förslag från alternativ 1 910 000 kr Se ovan 

Färre psykologiska utredningar 100 000 kr En utredning av en elev kostar i genomsnitt  
21 000 kr. Budgeterade medel för 2012 
medgav ca 20 utredningar. 
Konsekvens: Längre väntetider. Svårare för 
elever i behov av utrett stöd att nå 
kunskapsmålen.  
Risk: Hög 

Färre specialpedagoger i 
grundskolan 

250 000 kr Ej ersätta pensionsavgång under året i 
grundskolan. 
Konsekvens: Risk att behovet av 
specialpedagogiska insatser i de lägre åldrarna 
blir större än vad skolan har resurser till. Detta 
kan medföra att elever i behov av stöd får 
svårare att nå kunskapsmålen. 
Risk: Hög 

Förskoleklass – åk 6 flyttas till 
Ringelskolan från 
Klockarbackeskolan 
from Ht 2013 *) 

375 000 – 750 000 kr?  
-personal och 
verksamhetskostnader 
 

Inför en eventuell nedläggning måste en 
detaljerad kostnadsberäkning och tydlig 
konsekvensanalys göras. Exempelvis måste 
förskoleverksamheten diskuteras, 
skolskjutskostnader och lokalkostnader 
beräknas samt kostnader för eventuell 
personalförstärkning på Ringelskolan beaktas. 
 

Summa alternativ 2%: 
1 635 000-2 010 000 
tkr  

 
*) Ett förslag har inkommit till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Förslaget innebär en 
nedläggning av Klockarbackeskolans skolverksamhet förskoleklass till åk6. Förslaget kommer att behandlas 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.  
Vid höstterminens start 2012 fanns 16 elever i ovanstående verksamhet. Prognosen för lå13/14 är 14 elever, 
lå 14/15 är 14 elever samt lå15/16 är 11 elever.  
2012 års internbudget för personal och verksamhet är totalt för Klockarbackeskolan 2 380 tkr (varav 
kostnad för förskoleverksamhet uppgår till ca 650 tkr). 
Inför en eventuell nedläggning måste en detaljerad kostnadsberäkning och tydlig konsekvensanalys göras. 
Exempelvis måste förskoleverksamheten diskuteras, ökade skolskjutskostnader beräknas, lokalkostnader 
beräknas samt kostnader för eventuell personalförstärkning på Ringelskolan beaktas. Förutsättningar för att 
uppfylla skollagens krav på behörig personal och kunskapskrav måste också vägas in. I arbetet med 
konsekvensanalysen är dialogen med berörda familjer mycket viktig.  
Ett eventuellt nedläggningsbeslut fattas av kommunfullmäktige. Beslutet påverkar också flera verksamheter 
under kommunstyrelsen såsom kostenheten, kultur och fritid samt fastighetsförvaltningen. 
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Förslag till besparingar Sandbacka exkl. Flygskolan 2013 
Del av verksamhet Ekonomisk 

beräkning 
Risk och konsekvensanalys 

Interkommunala avgifter till 
annan kommun 

250 000 kr Antalet elever som lämnar gymnasieskolan vt-13 
födda 1994 är betydligt fler än eleverna födda 
1997 som påbörjar sina gymnasiestudier under ht-
13. Om sökbilden kvarstår och ca 60% av 
Arvidsjaurungdomarna väljer Sandbacka för sina 
studier innebär det att Sandbacka har ca 8 elever 
färre att betala interkommunala avgifter för. 
Konsekvens: Ingen. 
Risk: Ingen  

Lägre personalomkostnader 100 000 kr Den preliminära påslaget för 
personalomkostnader är 0,62 procentenheter lägre 
för 2013 jämfört med 2012.  
Konsekvens: Ingen 
Risk: Ingen. 

Summa alternativ 1%: 350 000 kr 
 

 
 
Del av verksamhet Ekonomisk 

beräkning 
Risk och konsekvensanalys 

Förslag från alternativ 1 350 000 kr Se ovan 

Nedläggning av program och 
inriktningar 

330 000 kr Översyn av befintligt programutbud och 
inriktningar på programmen. . 
Konsekvens: Om efterfrågan ökar på program som 
är nedlagda finns risk att Sandbacka får ökade 
kostnader i form av interkommunala avgifter.  
Risk: Medel 

Summa alternativ 2%: 680 000 tkr  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 47 
 

 

 
 
Konsekvensanalys- 
Internbudget år 2012 - Barn- 
och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Bou § 37 Dnr 00321/2011 042
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-22 § 2 fastställt internbudget för 2012 
utifrån den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden 2011-06-27 § 
109. 
 
Internbudgetramen för 2012 har visat sig att inte vara tillräcklig med alla de krav 
som verksamheterna har via lagar och förordningar.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-14 att meddela 
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämndens internbudget 2012 
kommer att överskridas. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 139 att 
återremittera ärendet för komplettering.  
Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2012-05-23 komplettering i ärendet till 
kommunstyrelsen som skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 94 att återremittera ärendet för 
upprättande av åtgärdsplan med genomförbara och specificerade besparingsförslag 
för att uppnå en budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att meddela kommunfullmäktige; 
 
 Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens ekonomiutskott fått 

uppdrag att inför budgetåret 2013 lämna besparingsförslag på 1 respektive 2 
% på prognostiserat utfall 2012-04-30 före 2012-08-31. Besparingsförslagen 
har inlämnats till ekonomiutskottet. 
Uppdraget innebar samtidigt att nämnden fick direktiv om att hålla det 
prognostiserade utfallet per den 2012-04-30. Prognosen innebär överskridning 
av 2012 rams som nämnden tidigare redogjort för till kommunstyrelsen vid 
två tillfällen under 2012. Ett nytt förslag från ekonomienheten på redovisning 
av flygskolans avvecklingskostnader samt nya intäkter har lämnats som 
information från ekonomiutskottet. Detta påverkar kommunens bokslut 
positivt. Denna information fick ordföranden och skolchefen i maj. Beslutet 
från kommunfullmäktige i juni att återremittera till barn- och utbildnings-
nämnden kom därför som en överraskning och tvärt mot den information som 
lämnades av ekonomiutskottet i maj. Barn- och utbildningsnämnden upplever 
att direktiven från fullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiutskott inte 
överensstämmer. 
 
Från delårsbokslutet i april har nämnden genomfört ett antal besparingar som 
redovisats till kommunstyrelsen och fullmäktige. Dessa besparingar har inte 
inneburit att budgeten är i balans. Vårt förväntande underskott följer 
prognosen från maj och direktivet från ekonomiutskottet. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 48 
 

 

 
 
Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2012/2013 – Ekonomiskt 
program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Nils-Åke Asplund 
Peter Wiss 
Anita Renberg 
Margareta Renberg 
Ulrika Hallnor 

Bou § 38 Dnr 00134/2012 605 
 
Sandbackaskolan har påbörjat ett Ekonomiskt program, med första intag 
höstterminen 2012. Rektor för Sandbackaskolan föreslår att terminsavgiften 
för programmet fastställs till 43 000 kr under läsåret 2012/2013. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-05-23 § 24 beslutat om 
interkommunala avgifter för övriga program i gymnasieskolan läsåret 
2012/2013. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att för Ekonomiskt program fastställa interkommunal avgifter med  

43 000 kr/termin för Sandbackaskolan läsåret 2012/2013. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 49 
 

 

 
 
Medfinansiering av arbete 
för ökat 
ungdomsinflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Freedman 
Kristina Grubbström 
Ulrika Hallnor 
 

Bou § 39 Dnr 00229/2012 102
 
2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta 
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning 
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat 
Ledarskap. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och 
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har 
arbetet i princip legat nere. 
 

Kommunfullmäktige har i styrdokument från 2011, fastslagit att barns och 
ungdomars medverkande i den kommunala planeringen är en av 
framgångsfaktorerna för att få en positiv befolkningsutveckling och tillväxt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 45 att anta 
kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur 
Fullmäktige beslutade också att varje nämnd beslutar i frågan om 
medfinansiering med 20 000 kr årligen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutade 2012-09-12 att överlämna 
ärendet utan eget förslag till nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att för år 2012 bevilja 5 000 kronor till medfinansiering av arbete för ökat 

ungdomsinflytande. 
att pengarna tas från kontot för ledningsfunktionen. 
att barn- och utbildningsnämndens vid första sammanträde 2013 får en 

redovisning av upplägget för 2013 och i samband med detta tar beslut 
om medfinansiering. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 50 
 
 

 
 
Verksamhetsstöd för år 
2013 – Teknikens Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Teknikens Hus 

Bou § 40 Dnr 00169/2012 052 
 
Teknikens Hus ansöker om 35 000 kronor i anslag till verksamheten år 
2013.  
 
Teknikens Hus är ett science center för hela regionen och ett nav för 
pedagogisk utveckling. Teknikens Hus är mötesplats för tekniknyfikna i alla 
åldrar i mer än två decennier och kommer att utvecklas med mer resurser 
och ett större hus. Det kommer att innebära ett förbättrat erbjudande till 
såväl till besökare som skolorna i länet.  
 
Teknikens Hus vill i dialog med varje enskild kommun i länet utveckla 
relationen till Teknikens Hus och teckna avtal som svarar mot den 
kommunens specifika behov. 
 
Från och med 2007 har Arvidsjaurs kommun inte anslagit några pengar till 
Teknikens Hus. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bidrag. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 51 
 

 

 
 
Bidrag till Föreningen Ung 
Företagsamhet i 
Norrbotten 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Nils-Åke Asplund 
Peter Wiss 
Annette Rylén 
Ulrika Hallnor 
 

Bou § 41 Dnr 00131/2012 052 
 
Ung Företagsamhet Norrbotten ansöker om bidrag med 2,5 kronor/invånare 
till sin verksamhet under 2012. 
 
Ung Företagsamhet Norrbotten startade 1992 och den kommun där 
konceptet först testades var Arvidsjaur. Sedan dess har verksamheten spritts 
till alla kommuner.  
 
Kommunförbundet rekommenderade 2007-10-25 § 06 medlems-
kommunerna att öka stödet till Ung Företagsamhet Norrbotten från en krona 
till 2,5 kronor per innevånare. 
 
I Arvidsjaur har 29 elever från Sandbackaskolan under läsåret 2011/2012 
drivit UF-företag med olika affärsidéer och blandade resultat.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att så länge denna verksamhet bedrivs i kommunens gymnasieskola, 

belastar dessa kostnader Sandbackaskolans verksamhetsbudget. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 52 
 

 

 
 
Yttrande - Grundskolans 
högstadieutbildning 
(Medborgarförslag) 
 

Bou § 42 Dnr 00230/2012 611
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” För ett fåtal år sedan så beslutades att högstadier i Moskosel samt 
Glommersträsk skulle dras in. Detta för att spara pengar där en 
extern utredning visade att besparingen skulle bli ca 1,2 Mkr/ 
verksamhetsår. Man räknade med att samtliga skulle anpassa sig 
efter beslutet och placera sina barn i Arvidsjaurs högstadier. 
 

Nu efterhand visar det sig att det inte blev som man räknat med och 
som medborgarna torgförde vid dessa träffar med beslutande 
politiker. Flera elever flyttade sin utbildning till angränsande och 
närmare belägna skolor. I Glommersträsk innebar det även att elever 
gör sin högstadieutbildning i Skellefteå och Piteå. En följd av detta 
är att barnfamiljer har, och är på väg att flytta till andra kommuner 
för att säkerställa en adekvat skolgång och med geografisk närhet till 
utbildning. Dessutom väljer man ort efter framtidstro och expansion 
av orten samt framtidsplaner som man har och givetvis även 
personliga utvecklingsmöjligheter. 
 

Det ekonomiska resultatet visar att det blev en kraftigt ökad kostnad 
för kommunens skolverksamhet i stället för en besparing för detta 
olyckliga ”skolprov”. Detta ”skolprov” har även inneburit en 
kraftfull dränering av både tilltro till kommunledningens 
övergripande framtidsutveckling samt av barnfamiljers utvecklings 
och boendemöjligheter i kommunens kransartärer. Flera har totalt 
tappat förtroendet för kommunledningens agerande och dess sätt att 
räkna samt ge valuta för inbetalda skattepengar. Medborgarna är 
flyttbara och söker sig andra alternativ. De alternativen ser man 
tyvärr inte som tillgängliga i en vacklande kommun. 
 

Jag anser att man snarast omprövar detta ”skolprov” som är basal 
efterfrågan i förtätningar och återbefolkar först och främst 
Glommersträsk med högstadieutbildning, kanske i samarbete med 
Skellefteå där högstadiet i Jörn skall flyttas till Boliden. 
 

Det andra incitamentet för en högstadieutbildning i Glommersträsk 
är om och när etableringen av ensamkommande kommer igång.  
 
 
forts. 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
 

Bou §, 42 forts. 
 

Slutligen, ekonomiska aspekten, om man räknade med att spara 1,2 
Mkr och det i ställer kostar 1,8 Mkr extra då måste man inse att 
någon gjort ett fel och att beslutet är fel. 
 
För mig som skattebetalare och kommunmedborgare innebär det en 
ökad kostnad på ca 4 MKR enbart på skolans drift. Dessutom skall 
inräknas det kraftfullt minskande förtroende och medborgarnas 
tveksamma tillit för vad kommunala beslutsgrunder innebär. Det går 
inte att enkelt uppskatta men är helt sannolikt av betydande både 
belopp och grund för den enskildes ställningstagande. (Siffrorna är 
hämtade ur kommunala rapporter) 
 
Gräv ner era principhattar ompröva ert ”skolprov” och handla efter 
förnuft med beslut som ges resurser för hela kommunens 
utveckling.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 80 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet är översänt 
på remiss till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till remssvar har upprättats 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna remissvar till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-02 § 42. 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2012-09-04 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
 
 
 

Remissvar grundskolans högstadieutbildning, medborgarförslag 
 
Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Skolinspektionens beslut 
Dnr 31-2009:1162 angående friskoleansökan i Glommersträsk samt 
kommunfullmäktiges svar 2009-06-22 § 65 till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen gör bedömningen att elevunderlaget inte är tillräckligt stort, 
samt att det inte går att säkerställa lärarbehörigheten utifrån skollagens krav. 
Nuvarande skollag som trädde i kraft 2011-07-01 har skärpt kraven ytterligare. 
Bland annat får kommunen inte anställa obehöriga lärare längre än 6 månader 
(upp till ett läsår om huvudmannen så beslutar). 
 
Från och med 2013-12-01 får inte längre lärare utan rätt behörighet (lärare med 
lärarlegitimation) sätta betyg i årskurserna 6 - 9. 
Vanligtvis har lärare på högstadiet behörighet i 2 - 4 olika ämnen.  
Det innebär en omöjlig ekvation att få behöriga lärare i 16-18 ämnen på 1,5 - 2 
tjänster. 
 
Om förutsättningarna ändras utifrån inflyttning och förändrade elevprognoser ska 
beslutet om inrättande av högstadium prövas.  
Barn- och utbildningsnämndens önskan är att ha skolor fördelade i kommunen, 
men med de födelsetal som är nu, är förutsättningarna inte så goda för flera 
högstadier i kommunen 
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 54 
 

 

 
 
Nedläggning av 
skolverksamheten vid 
Klockarbackeskolan i 
Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Annette Rylen 
Tekniska Sara Persson 
Tekniska Annica Edström 
Camilla Grahn 
 

Bou § 43 Dnr 00231/2012 001
 
Moderaterna i Arvidsjaur föreslår i skrivelse 2012-06-26 att 
skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel läggs ner med 
anledning av minskande elevantal.  
Nedläggningen ska vara en planerad och väl genomtänkt nedläggning. 
 
Skrivelsen är även inlämnad till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge skolchef Annette Rylén i uppdrag att tillsammans med berörda 

verksamheter, ta fram ett heltäckande underlag som tar hänsyn till 
effekterna för samtliga områden som berörs av en eventuell 
nedläggning av Klockarbackeskolan.  

att skolchefen avlägger en första rapport vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2012-12-12. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 55 
 
 

 
 
Riktad tillsyn – 
Bedömning och 
betygsättning vid 
Sandbackaskolan – 
Skolinspektionen 
(Dnr 401-2011:6059) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Skolinspektionen 

Bou § 44 Dnr 0014/2012 612 
 
Skolinspektionen har utfört riktad tillsyn av bedömning och betygsättning 
vid Sandbackaskolans gymnasieskola i Arvidsjaurs kommun. 
 
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att det finns brister inom 
alla de tre dömningsområden som ingår i den riktade tillsynen. De beskrivna 
bristerna måste åtgärdas för att huvudmannen ska uppfylla författningens 
krav och eleverna därmed ska få den utbildning de har rätt till. 
 
Skolinspektionen förlägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 
Arvidsjaurs kommun och Sandbackaskolans rektor att senast den 31 augusti 
2012 avhjälpa påtalade brister och skriftligen. redovisa detta till 
Skolinspektionen. 
 
Svar har inlämnats 2012-08-22 till Skolinspektionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna svar daterat 2012-08-22 till Skolinspektionen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 56 
 

 

 
 
Kvalitetsgranskning av 
modersmålsundervisning 
och tvåspråkig 
undervisning i de 
nationella minoritets-
språken i Arvidsjaurs 
kommun - 
Skolinspektionen 
(Dnr 40-2011:2523) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 
Maria Lavander 
Rektorer 
 

Bou § 45 Dnr 00373/2011 609
 
Skolinspektionen har granskat undervisning i nationella minoritetsspråk i 
Arvidsjaurs kommun. Sedan 2010 är Arvidsjaur förvaltningskommun för 
samiska. 
Granskningen har visat att Arvidsjaurs kommun på flera olika sätt arbetar 
för att främja framförallt samernas möjligheter att utveckla sitt språk och sin 
kultur. Såväl rektorer som representanter för nämnd och förvaltning har god 
kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättigheter och 
information om de nationella minoriteternas ges på ett tillfredsställande sätt. 
Dock framkommer brister i det systematiska kvalitetsarbetet där det saknas 
rutiner för att följa upp och utveckla verksamheten för de nationella 
minoriteterna. Kommen behöver också försäkra sig om att även övriga 
nationella minoritetsspråk som finns representerade i kommunen blir en del 
av det främjande arbete på det sätt som nu sker för samiskt språk och kultur. 
 
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett 
utvecklingsarbete så snart som möjlighet behöver inledas inom följande 
områden: 
 
Kommunen behöver göra undervisning i de nationella minoritetsspråken till 
en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl förvaltnings- som 
skolnivå. 
Kommunen behöver förstärka arbetet med att få elever i årskurs 7-9 att 
fortsätta med undervisningen i modersmål. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 8 maj 2012 redovisat till 
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån de 
utvecklingsområden som myndigheten identifierat. 
 
Skolinspektionen har 2012-08-15 beslutat att Arvidsjaurs kommun vidtagit 
tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 57 
 
 

 
 
Inspektion vid 
Sandbackaskolans 
gymnasium – 
Arbetsmiljöverket,  
INL 2012/3667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Nils-Åke Asplund 
Peter Wiss 
Annette Rylén 
Personal 

Bou § 46 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 2012-04-12 av rektor och 
skyddsombud vid Sandbackaskolan. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2012-05-23 § 26 att godkänna 
svaret till Arbetsmiljöverket. 
 
Arbetsmiljöverket har meddelat att eftersom tillsynen var riktad gentemot 
byggprogrammet är det inte meningsfullt att göra någon uppföljning, med 
anledning av att Sandbackaskolan lägger ned programmet. 
 
Arbetsmiljöverket har konstaterat att Sandbackaskolan uppfyller kraven och 
har därmed avslutat ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 58 
 
 

 
 
Timplan för grundskolan 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Rektorer 
Berörda fackförbund 

Bou § 47 Dnr 00246/2012 611 
 
Skolutskottet beslutade 2009-05-27 § 45 att anta timplan för grundskolan. 
 
Timplanen har reviderats och förslag till ny timplan har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till ny timplan för grundskolan, enligt bilaga till 

protokollet 
att timplanen ska gälla från och med höstterminen 2012. 
att skolutskottets beslut 2009-05-27 § 35 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-02 § 47. 
 

Timplan för grundskolan. 
 
Gäller från och med höstterminen 2012. 
 
Timplan Grundskolan med teknik i år 6 och mindre i år 7-9

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 1 - 6 År 7 År 8 År 9 År 7 - 9 Totalt Gar.tid
Bild 0 12 14 34 34 34 128 34 34 34 102 230 230
Elevens val 0 34 34 43 43 43 197 58 58 58 174 371 382
Engelska 17 17 34 72 72 72 284 67 67 67 201 485 480
Hem- o konsumnetkunsk 0 0 0 0 17 0 17 50 0 51 101 118 118
Idrott & Hälsa 45 45 45 62 62 62 321 60 60 60 180 501 500
Matematik 102 113 109 109 109 109 651 102 102 102 306 957 900
Musik 17 17 34 30 30 30 158 20 30 30 80 238 230
Biologi 40 37 28 105 105
Fysik 39 37 29 105 105
Kemi 40 38 29 107 107
NO 1-6, samt total tid 34 69 69 55 68 115 410 0 0 0 0 410
Teknik 0 0 0 0 17 0 17 0 28 28 56 73
Geografi 29 29 29 87 87
Historia 29 29 29 87 87
Religion 29 29 29 87 87
Samhälskunskap 29 29 29 87 87
SO 1-6 samt total tid 62 69 102 72 102 132 539 0 0 0 0 539
Slöjd 0 0 41 51 51 51 194 46 45 45 136 330 330
Språkval 0 0 0 0 0 0 0 106 107 107 320 320 320
Svenska 283 226 226 198 182 145 1260 88 87 86 261 1521 1490
S:a timmar 560 602 708 726 787 793 4176 866 846 870 2582 6758 6665
Per vecka 16,47 17,71 20,82 21,35 23,15 23,32 25,47 24,88 25,59  
Klockarbackeskolan och Parkskolan anpassar timplanen till årskursblandade grupperna

800

885

 
 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 59 
 

 

 
 
Avveckling av den 
gymnasiala 
flygförarutbildningen 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 
Peter Andersson 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
 

Bou § 48 Dnr 00040/2010 612 
 

Enligt regeringsbeslut kommer inte kommunen att få fortsätta att bedriva 
gymnasial flygförarutbildning.  

Flygskolan berör flera kommunala verksamheter, bolag och kommersiella 
aktörer. Det politiska ansvaret är förändrat fr om 2011-01-01 när det 
övergick från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. 
Klargörandet av roller och ansvarsfördelning på politisk- och 
tjänstemannanivå diskuterades under våren 2011 och efter mötet 2011-06-20 
påbörjades arbetet med åtgärder inför avvecklingen. 

 

En redogörelse som beskriver händelser och möten under 2011 och 
kommande möten under 2012 har upprättats enligt bilaga till protokollet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redogörelsen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-02 § 48. 1 (2) 
 
 
Redogörelse avseende den gymnasiala flygskolans avveckling 
 
2011-01-01 Barn- och utbildningsnämnden bildas och tar över det politiska ansvaret för 

Sandbackaskolan från UNU (kommunstyrelsens utbildnings- och 
näringslivsutskott) 

 
2011-04-30 Delårsbokslutet för Sandbacka indikerar ett underskott på ca 8 Mkr för 2011. 
 
2011-05-16 Budgetdag med kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 *Redogörelse av intäkter/kostnader för Flygskolan 2001-2010, prognostiserat 

underskott för 2011 samt förslag på handlingsplan. 
 
2011-05-18 Sammanträde barn- och utbildningsnämnd 
 *Redogörelse av intäkter/kostnader för Flygskolan 2001-2010, prognostiserat 

underskott för 2011 samt förslag på handlingsplan. 
 
2011-06- Genomgång av gällande ingångna avtal gällande flygskolan, analys av fasta och 

rörliga kostnader, upprättande av kalkyl för 2012 och 2013 samt inläsning av 
rapport om Framtidens pilotutbildning av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
2011-06-20 Möte med kommunchef Johnny Högberg, kommunalråd Jerry Johansson, 

ordförande barn- och utbildningsnämnden Britt-Inger Hedman, tillväxtchef Kenneth 
Eklund, skolchef Annette Rylén, rektor Peter Andersson, ekonom/controller Ulrika 
Hallnor 

 *Ansvarsfördelning klargörs (avveckling gymnasiala flygskolan – framtida 
yrkeshögskolan), kalkyl för 2012-2013 presenteras. 

 
2011-06-21 Möte med leverantör av flygplan och flygutbildning (SAT/SAA) för att diskutera 

avvecklingen. 
 *Beslut tas på ytterligare en omgång intagningstester för att få fler elever till 

höstterminen 2011. SAA/SAT står för alla kostnader. 
 
2011-06-27 Medverkan vid kommunfullmäktige för genomgång av Sandbackaskolans 

delårsbokslut och flygskolan. 
 
2011-09-27 Presentation vid kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 *Redogörelse av intäkter/kostnader för Flygskolan 2001-2010, ingångna avtal 

flygplan, kalkyl 2012-2013. 
 
2011-10-03 Möte skolchef Annette Rylén och rektor Peter Andersson för genomgång av 

möjliga kostnadsminskningar. 
 
2011-10-17 Förberedande möte inför förhandling med SAA/SAT, skolchef Annette Rylén, 

rektor  
 Peter Andersson samt ekonom/controller Ulrika Hallnor. 
 
2011-10-28 Förhandling inleds med SAA/SAT. Medverkande: kommunchef Johnny Högberg, 

skolchef Annette Rylén, rektor Peter Andersson, ekonom/controller Ulrika Hallnor, 
Olof Bärve (VD SAA/SAT) samt Petter Jakobsson (Chief Flight Instructor) 

 
 
forts. 



forts.  2 (2) 
 
 
 
2011-11-07 Diskussioner inleds med Arvidsjaur Flygplats AB. Medverkande: VD Ralf 

Lundberg, styrelseordförande Tom Lundberg, skolchef Annette Rylén, rektor Peter 
Andersson, rektor Peter Wiss, ekonom/controller Ulrika Hallnor. 

 
2011-12-16 Inplanerat möte för fortsatta förhandlingar med leverantör av flygplan och 

flygutbildning (SAT/SAA). 
 
 
2012-04-25 Telefonmöte Olof Bärve (VD SAA/SAG), skolchef Annette Rylén, rektor Peter 

Andersson och ekonom/controller Ulrika Hallnor. Genomgång av studieupplägg av 
utbildningen för sista läsåret. 

 
2012-05-21 SAA skickar över avtalsförslag. 
 
2012-06-xx Genomgång av avtalsförslaget. 
 
2012-06-21 Telefonmöte Olof Bärve (VD SAA/SAG), skolchef Annette Rylén, och 

ekonom/controller Ulrika Hallnor. Förhandling gällande avtalsförslag från SAA 
2012-05-21. 

 
2012-06-26 Uppsägning av avtal med Arvidsjaurs Flygplats AB giltig tom 2013-07-31 gällande 

lokaler och tjänster. 
 
2012-06-27 Avtal med SAA/SAT för perioden 2012-07-01—2013-06-30 undertecknat. 
 
_____ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 60 
 
 

 
 
Rapport från 
verksamheterna om 
kränkande behandling år 
2012 

Bou § 49 Dnr 00156/2012 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén informerar följande: 
 

 Det år svårt att få personer att fästa t.ex. på klagomål på papper.  
 Skolchefen får enstaka påringningar av missnöjda föräldrar. 
 Skolchefen tar samtal med berörda parter.  
 Redovisning av kränkningar från Ringelskolan och Fridhemsskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 61 
 

 

 
 
Anpassning till nya 
skollagen inför införandet 
av nya lärverktyg 
(En dator till varje elev) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 

Bou § 50 Dnr 00168/2011 067
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-12-14 att övergå till leasing 
av datorer i kommunen. Leasingavtal har tecknats för tre år. 
Leasingen innebär att 1/3 av kommunen datorer ersätts med leasingdatorer 
varje år.  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att man vill ändra sättet att 
anskaffa datorer till skolans elever från läsåret 2013-2014 och övergå till 
principen en elev - en dator. Bakgrunden är bl.a. den nya skollagen som 
inför krav på ”digital kompetens” i undervisningen. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-02 § 112 att i samarbete med barn- 
och utbildningsnämnden gå vidare med planering av IT-lösningar för 
eleverna inför kraven om digital kompetens som anges i den nya skollagen. 
I enlighet med kommunstyrelsen beslut har en arbetsgrupp bestående av 
IT-pedagog Sofia Lundberg, IT-samordnare Fredrik Löf samt ekonom 
Ulrika Hallnor arbetat med ärendet. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har 2011-11-30 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta pengar för införande av en dator till varje 
elev i Arvidsjaur kommuns skolor. 
Förslaget innebär leasing- och licenskostnader på nytecknande leasingavtal 
om ca 270 nya elevdatorer vid varje höstterminsstart. När implementeringen 
av en dator till varje elev är genomförd kommer ca 810 elevdatorer att 
leasas. Beräknad driftskostnad vid full utbyggnad uppgår till ca 2,8 mkr 
 

Ekonomiutskottet beslutade 2011-12-14 § 37 att ärendet tas med som en del 
av arbetet med 2013 års budget. 
 

Jerry Johansson har initierat frågan på länsnivå via Kommunförbundet 
Norrbotten. Kommunförbundet har tagit fram en rapport som har behandlats 
vid styrelsens möte den 27 september. 
 
Ekonomiutskottet har 2012-09-25 föreslagit kommunstyrelsen att till 
kommunstyrelsens sammanträde i november, bereda ärendet ytterligare med 
hänsyn till det arbete som startats via Kommunförbundet Norrbotten och att 
i det fortsatta arbetet även se över möjligheterna till mellankommunalt 
samarbete i frågan med kommunerna Arjeplog, Sorsele och Malå.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att uppdra till skolchef Annette Rylén att presentera ett förslag utifrån 
ekonomiutskottets beslut. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 62 
 
 

 
 
Begäran om bidrag 
avseende förskolepeng till 
fristående 
förskoleverksamhet i 
Övertorneå kommun – 
Hietaniemi friskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Hietaniemi friskola 
 
 

Bou § 51 Dnr 00224/2012 611 
 
Hietaniemi Friskola har 2012-08-20 hos Arvidsjaurs kommun begärt bidrag 
till förskolepeng för ett barn som går på Björkens förskola i Hedenäset. 
Barnet har varit inskrivet sedan 2012-02-15. Bidraget begärs med hänvisning 
till Skollagens 8 kap, förskolan 12 §, 18-24 §§. 
Barnet är folkbokfört i Arvidsjaurs kommun 2012-05-01.  
 
Skolchef Annette Rylén har 2012-08-23 i brev svarat Hietaniemi Friskola att 
Arvidsjaurs kommun kan erbjuda förskola på hemorten om ansökan 
inlämnas. Arvidsjaurs kommun erbjuder förskola till alla barn som är 
mantalsskrina i kommunen. I det aktuella fallet har det ej framkommit några 
särskilda skäl för en placering vid ovanstående fristående förskola. 
Arvidsjaurs kommun bestrider Hietaniemi Friskolas begäran om bidrag, med 
hänvisning till Skollagen 8 kap. 12 §, 18-24 §§. 
 
Hietaniemi friskola har 2012-09-13 inlämnat en överklagan till Arvidsjaurs 
kommun, angående att Arvidsjaurs kommun inte betalar bidrag för ett barn 
på Björkens förskola i Hedenäset, tillhörande Hietaniemi friskola.  
 
Med anledning av att det enbart är barn- och utbildningsnämnden som kan ta 
beslut gällande bidrag till fristående förskolor (reglerat i barn- och 
utbildningsnämndens delegation av beslutanderätt) tas ärendet upp för 
formellt beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inte bevilja bidrag till Hietaniemi friskola med hänvisning till Skollagens 

8 kap. 12 §, 18-24 §§. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 63 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2012 
 

Bou § 52 Dnr 00003/2012 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
Uppföljning 2012 
Uppföljning av statsbidrag, barnomsorgsavgifter, antal barn i förskolan, 
antal elever i grundskolan, fortbildning m m. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 64 
 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2012 
 

Bou § 53 Dnr 00003/2012 600 
 
Ordföranden informerar om följande; 
 
Aktuell Skolpolitik 
Ordförande Britt-Inger Hedman rapporterade från konferensen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-12-12. 
Sammanträde sker i Moskosel. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 65 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Bou § 54 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Peter Andersson 
 Beslut om att undervisningstiden på ett nationellt §§ 3-3 2012 
 program för en elev får fördelas över längre 
 tid än tre år  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-02 66 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 

Bou § 55 
 
II Meddelandeärende 
 
* Beslut – Betygsrätt för MiROi i-learning AB för utbildning 

motsvarande kommunal vuxenutbildning samt motsvarande utbildning 
i svenska för invandrare 

- Skolinspektionen         e-post 
 
* Beslut – Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande 

som huvudman för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun 
 Skolinspektionen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-10-02 
 
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 -          

 4 Kristina Taimi 1          

 5 Catrin Vikström -          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo -          

 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Margot Edström           

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Jan Åge Mikalsen           

 4 Ulf Isaksson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 7          
 
 
 


