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Bou § 17 
Information 
 
Bou § 18 Dnr 00058/2013 042 
Bokslut år 2012 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 19 Dnr 00083/2013 612 
Nedläggning av och nollintag på gymnasieprogram vid Sandbackaskolan  
 
Bou § 20 Dnr 00305/2011 609 
Uppföljning - Internkontrollplan år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden  
 
Bou § 21 Dnr 00084/2013 026 
Arbetsmiljöuppföljning inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 
 
Bou § 22 Dnr 00205/2011 042 
Revidering av nyckeltal i verksamhetsmål år 2013-2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Bou § 23 Dnr 00059/2013 003 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 24 Dnr 00300/2012 714 
Förskola/omsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag 
 
Bou § 25 Dnr 00036/2013 612 
Ansökan från Norrlands Entreprenörs-gymnasium i Luleå AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Luleå 
kommun (Dnr 2013:534) 
 
Bou § 26 Dnr 00048/2013 612 
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun, (Dnr 2013:947) 
 
Bou § 27 Dnr 00051/2013 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål 
 
Bou § 28 Dnr 00053/2013 600 
Skolchefens rapport år 2013 
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Bou § 29 Dnr 00053/2013 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2013 
 
Bou § 30 Dnr 00053/2013 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2013 
 
Bou § 31 
Meddelandeärenden 
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Bou § 17 
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har vid dagens sammanträde 
besökt Stortorgets förskola. 
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Beslutet skickas till 
Revisorer 
Annette Rylén 
Rektorer 
Ulrika Hallnor 

Bou § 18 Dnr 00058/2013 042 
 
Årsredovisning avseende barn och utbildningsnämndens verksamheter år 
2012 har upprättats. 
 
Förskola och grundskola har ett underskott på -2 022 tkr. 
Sandbackaskolan inklusive flygskola och trafikskola har ett underskott på 
 -7 590 tkr. 
 
För att göra något åt situationen vid Sandbackaskolan kommer det estetiska 
programmet att läggas ner från och med höstterminen 2013. 
Alla program måste bära sina egna kostnader. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13 § 18. 1 (32) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 

2 Barn‐ och utbildningsnämnden 
 

2 FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA    

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan åren

Personal 75 338 77 103 75 577 2
Verksamhet 10 055 10 749 10 423 3
Interhyra 12 426 12 426 12 054 3

  
Summa kostnader 97 819 100 278 98 054 2
  
Intäkter -7 674 -8 111 -7 656 6
  
Summa intäkter -7 674 -8 111 -7 656 6
  
Netto 90 145 92 167 90 398 2
     
Periodresultat  -2 022 -2 920  
*) Budget inkl. leasingdatorer och stadsnätsavgift (321 tkr), underhållsbudget (460 tkr), medel 
för frukost och mellis i förskolan (475 tkr) 
 
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 

 
 

 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
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Händelser av betydelse 
Arbetet med att anpassa dokumentation och rutiner utifrån den nya skollagen samt 
läroplansimplementeringen fortsätter. 
Från och med läsåret 12/13 skall betyg sättas varje termin i årskurserna 6-9. 
 
Personal 
Rekryteringen av ny personal under året har krävt mycket arbete. 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*) 
2012-12-31 4,16 35,15 192,00 
2011-12-31 4,63 32,88 186,00 

*) Antal tjänster inom förvaltningen, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Ekonomi 
Löneökningen under perioden april till december för majoriteten av personalen blev 4,2 % och 
kompenserades inte fullt ut i ramen för 2012. När prognosen gjordes för 2012 (-1 333 tkr) i det 
första tertialbokslutet var detta okänt. 
Kostnaderna för barn i förskola och grundskola i behov av stöd fortsätter att öka samtidigt som 
vi ser att måluppfyllelsen delvis sjunker. 
Sommaröppen förskola nyttjas av allt fler familjer vilket ökat kostnaderna jämfört med 2011. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal inklusive kvalitet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat med att utveckla målstyrningen och 
nyckeltal. 
Nya nyckeltal har delvis införts och flera kommer att bytas ut då detta arbete ses som en ständigt 
pågående process. Alla nuvarande nyckeltal handlar om kvalité och behöver i framtiden 
kompletteras med ekonomiska nyckeltal kopplade till analyser av resultat. 
Se redovisningen sist i rapporten. 
 
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. 
 
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. Styrningen av skolans verksamhet genom 
statliga lagkrav och krav på kommunen om en god ekonomisk hushållning som innebär att 
kommunens verksamhetskostnader inte får överstiga intäkterna är en ekvation som är svår att få 
ihop. Krympande ekonomiska resurser och utökade lagkrav ställer verksamheterna inför stora 
utmaningar. 
 
Här krävs en ökad samverkan mellan såväl kommunens olika verksamheter som mellan våra 
närliggande kommuner för att våra verksamheter ska uppfylla lagkraven samtidigt som vi kan 
räkna hem ekonomiska och sociala samordningsvinster både på kort och lång sikt. 
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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. 
 
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, 
nyrekryteringar och lärarlegitimationskravet som träder i kraft december 2013. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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81 Sandbackaskolan 
 
Sandbackaskolan totalt inkl. Flygskola och Trafikskola 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 27 552 30 154 29  370 3
Verksamhet *) 24 806 31 562 31 582 0
Interkommunala 
ersättningar 

10 400 9 641 10 715 -10

Internhyra 6 398 6 398 6 201 3
Summa kostnader 69 156 77 755 77 268 1
  
Interkommunala 
ersättningar 

-11 480 -25 450 -29 035 -12

Övriga intäkter -19 471 -6 510 -7 537 -14
Summa intäkter -30 951 -31 960 -36 572  -13
  
Netto 38 205 45 795 41 296 11
     
Periodresultat  -7 590 -9 338  
*) Budget inkl löneökning 870 tkr, leasingdatorer & stadsnätsavgift 284 tkr samt 
underhållsanslag 190 tkr. 
 
Siffran för personalkostnader är betydligt högre än budgeterat, på grund av det programutbud vi 
har och de  faktiska kostnader som är förknippade med detta. Här avses inte enbart en ökad 
bemanning av lärare, utan även ett ökat behov av stödpersonal i form av 
elevassistenter/personliga assistenter. Under de närmaste läsåren är den stora utmaningen att få 
personalbudgeten i balans. Ett realistiskt alternativ är här att drastisk se över vilken verksamhet 
som Sandbackaskolan skall bedriva. 
 
Årets resultat synliggör bortfallet av de ekonomiska tillskott som Flygskolan inneburit och som 
under tidigare läsår kommit hela verksamheten till godo. Eftersom vi inte längre kan göra nya 
intag av nya flygelever går inte hellre Flygskolan att använda som generell budgetregulator för 
Sandbackaskolans totala verksamhet.  
 
I dagsläget avspeglar det negativa resultatet strukturen kring planerade och genomförda intag 
under en längre period. Förutom vad som redan poängterats kring de ökade personalkostnaderna 
och nollintaget av flygelever så har det nuvarande programutbudet inneburit ett ökat behov av 
inventarier och ombyggnationer och ett ökat behov av hjälpmedel/läromedel. Detta är en struktur 
som Sandbackaskolan kommer att dras med under ett par år fram i tiden, nästan oberoende vilka 
beslut som nu fattas. 
 
Men det är av största vikt att klara politiska beslut tas redan nu om hur det framtida 
programutbudet skall se ut, för att vi inom en period på tre till fem år skall kunna stabilisera 
verksamheten och nå ett nollresultat. En möjlighet är att utöka och formalisera samarbetet med 
våra grannkommuner Malå och Sorsele men även då inkludera Arjeplog. På lång sikt kan detta 
vara den enda möjligheten för överlevnad av inlandets gymnasieverksamhet.  
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Flygskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan åren

Personal 2 184 759 2 238 -66
Verksamhet 18 827 23 825 24 289 -2
Internhyra 379 379 367 3
Summa kostnader 21 390 24 963 26 894 -7
  
Interkommunala 
ersättningar 

-15 350 -16 968 -21 085 -20

Övriga intäkter -3 -166 -98
Summa intäkter -15 350 -16 971 -21 252 -20
  
Netto 6 040 7 992 5 642 42
     
Periodresultat  -1 952 -8 303  
 

Antalet flygtimmar kom att avklinga markant under oktober till december då vädret inte gjorde 
det möjligt att flyga. Detta innebär att kostnaden för dessa oflugna timmar kommer att belasta 
budgeten för kalenderåret 2013.  
 
Positivt är dock att det är det Flygskolans bedömning att alla berörda elever kommer att vara 
uppflugna inom utsatt tid (dvs senast den 30/6 2013). Den åtgärd som vi kan tillgripa, att ställa in 
undervisningen på Sandbacka och på så sätt skapa extra utrymme för flygundervisning, hoppas 
vi kunna minimera. Men vi följer noga utvecklingen ute på Flygskolan och om det visar sig vara 
nödvändigt så kan denna lösning fortfarande bli realiserad längre fram under vårterminen. 
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Trafikskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan åren

Personal 958 1 911 1 734 10
Verksamhet 245 610 571 7
Internhyra 88 88 86 3
  
Summa kostnader 1 291 2 609 2 391 9
  
Intäkter -1 106 -2 531 -1 723 47
  
Summa intäkter -1 106 -2 531 -1 723 47
  
Netto 185 78 668 -88
     
Periodresultat  107 -375  
 
Trafikskolan har nu övergått i annan regi (det kommunala bolaget ATT – Arvidsjaur Test and 
Training) och Sandbackaskolan kommer under vårterminen 2013 att successivt att reglera (och 
avreglera) sina åtaganden gentemot Trafikskolan. 
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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      17  1  18 

Fordonsprogrammet (FTR)  2  6      8 

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  15  7      22 

Omvårdnadsprogrammet (OP)        11  3  14 

Ekonomiprogrammet (EK)  12    12    24 

Samhällsprogrammet (SA)  3  9  3  1  16 

Naturvetenskapsprogrammet (NA)  7  16  11    34 

Teknikprogrammet (TE)    6      6 

Introduktionsprogram, övriga  4  1  1    8 

Introduktionsprogram, språkintroduktion  7  15  1  4  27 

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  3  34 

Summa elever inom gymnasieskolan: 79  99  116  18  312 

 
Svenska för invandrare (SFI)  37 

Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet  18 

Vuxenutbildning per distans  20 

Övriga vuxenutbildningar  1 

Summa elever inom vuxenutbildning:  

 
- 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 gjort 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.  

- Vi har i år gjort ett nollintag inom Barn- och fritidsprogrammet, Estetiskt program samt 
Teknikprogrammet.  

- Inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet avslogs den ansökan som lämnats in till 
Skolverket om att få riksintag. Dock har Sandbackaskolan blivit beviljade 10,8 platser inom 
Lärlingsvux. Platser som kan komma att användas till Lärlingar inom Restaurang och 
livsmedel om intressenter finns. 

- Sandbackaskolan har även blivit beviljade åtta platser inom gymnasial vuxenutbildning, där 
syftet är att utbilda yrkesförare, inriktning mot buss. 

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

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012-12-31 2,4              49,7 60,79 
2011-12-31 2,82 28,06 62,95 
 
Måluppfyllelse och kvalité inklusive nyckeltal 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat med att utveckla målstyrningen och 
nyckeltal. 
Nya nyckeltal har delvis införts och flera kommer att bytas ut då detta arbete ses som en ständigt 
pågående process. Alla nuvarande nyckeltal handlar om kvalité och behöver i framtiden 
kompletteras med ekonomiska nyckeltal kopplade till analyser av resultat. 
Se redovisningen i nämndens sammanställning av måluppfyllelse. 
 
Framtiden 
Som generell slutsats kan sägas att tilldelade medel INTE räcker för att bedriva alla 
Sandbackaskolan verksamheter. 
Till problematiken måste även kopplas kravet på lärarlegitimation som träder i kraft den 1 
december 2013 och de konsekvenser detta kan få. Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla 
fullt ut från och med 1 juli 2015. Skolans framtida organisation bör därför snarast anpassas till de 
kompetenser vi har att tillgå och de eventuella kompetenser som måste anställas före 1 december 
2013. 
 
Sandbackaskolan måste även börja förbereda sig på den inspektion som Skolinspektionen 
kommer att göra under 2014. 
 
 
Nils-Åke Asplund 
Rektor 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal  Mål‐
uppfyllelse 

Kommentar 

En positiv 
befolknings‐
utveckling och 
tillväxt 

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.   
Nytt för 2013 : Medelvärdet är över 9 på 
frågan om personalen tycker deras 
arbete är viktigt och meningsfullt                 

  Det efterfrågades inte om 
stoltheten i enkäten. 
Vi har valt att titta på frågan 
Mitt arbete är viktigt och 
meningsfullt. 97,4 % svarar 
att de instämmer (mellan 7‐
10 på skalan 1‐10). 

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

2. Nytt för 2013 : Barn och 
ungdomsgruppen genomför i samarbete 
med elevråden en årlig demokratidag. 

 Nytt nyckeltal för 2013 har 
utarbetats utifrån KF:s 
beslut om ungdomars 
inflytande. 

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

 Alla barn på 
syskonavdelningarna deltar 
i planeringen av aktiviteter. 

4. Varje skolenhet har elevråd som 
eleverna uppger är väl fungerande. 
Nytt för 2013 : Minst 80 % av eleverna i 
åk 5 0ch 8 tycker att Lärarna tar hänsyn 
till elevernas åsikter. 

 
Alla skolor har elevråd. 
Enkät ej genomförd. 
 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet 

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

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. 100 % av eleverna i åk9 har uppnått 
godkänd nivå på nationella provet i 
svenska. 
 

 Nyckeltalet har bytts ut. 
 94 % av eleverna uppnådde 
minst godkänt. 

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

 Nyckeltalet ska tas bort.
Då proven består av många 
delprov som inte vägs 
samman. 

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

 Resultatet mäts under HT ‐
13. 

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

1.Gymnasieskolan har ett fungerande 
programråd inom samtliga 
yrkesutbildningar 

 Programråd finns 
organiserade inom 
fordonsprogrammet (2 st – 
Buss resp. Lastbil) samt 
inom Vård och 
Omsorgsprogrammet. RL 
samt BF är i uppstart och 
kör igång HT 12. 

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

 Endast högstadieskolan 
Fridhem har genomfört en 
enkät. 100 % av dem som 
svarat ligger på en tiogradig 
skala mellan 7‐10. 

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

 
En avvikelserapport har 
inkommit under 2012. 
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Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal  Mål‐
uppfyllelse Kommentar 

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. 

1. Sjukfrånvaron inom förvaltningen 
uppgår till maximalt 4 %. 

 
Sjukfrånvaron uppgår till 
3,83 % 2012. 

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

 78,4 % av de svarande håller 
med eller håller helt med 
om att närmaste chef visar 
uppskattning för den 
svarandes arbetsinsatser. 

3. Andelen ogiltig frånvaro på gymnasiet 
understiger 15%. 

 Sammanställning av jan‐
april 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 prioden. 

4. Maximalt 10 % av eleverna som svarat 
på mobbingfrågan vid hälsosamtalen i  
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. 

 

Resultat 9,4 % 

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

 
Målet ändras till att de trivs 
bra eller mycket bra. 
Resultat 53 % svarar mycket 
bra. 

 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
Se kommentarsfältet 
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12 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 260 208 250 -17
Verksamhet 30 34 32 6
Interhyra 0 0 0
  
Summa kostnader 290 242 282 -14
  
Intäkter 0 0 0  0 
  
Summa intäkter 0 0 0 0
  
Netto 290 242 282 -14
     
Periodresultat  48 67  
 
 
Verksamheten 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare samt ett utskott med tre 
ledamöter och tre ersättare. Nämnden har sammanträtt fem gånger under året. 
 
Ekonomi 
Ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och kostnaderna för kurser och konferenser har varit 
lägre än beräknat. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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20 Ledningsfunktionen 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 163 2 017 2 106 -4
Verksamhet 5 632 5 903 5 876 0
Interhyra 0 
  
Summa kostnader 7795 7 920 7 982 -1
  
Intäkter -5 945 -5 913 -5 954 -1
  
Summa intäkter -5 945 -5 913 -5 954 -1
  
Netto 1 850 2 007 2 028 -1
     
Periodresultat  -157 -41  
*) Budget inkl. underhållsbudget  
 
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 har pågått 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 3,0 tjänster samt 0,5 
tjänst skolbibliotekarie.  
Från och med september månad har ekonom/controller arbetat som tillförordnad ekonomichef på 
ekonomikontoret. En vikare har rekryterats under hösten. 
 
Framtiden 
Kommande år behöver förvaltningen säkerställa att få rätt behörighet på personal 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. 
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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 efter förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändr.
i % mellan 

åren 
Personal 13 630 14 433 13 775 5
Verksamhet 946 1 056 1 038 2
Interhyra 2 585 2 585 2 508 3
  
Summa kostnader 17 161 18 074 17 320 4
  
Intäkter -15 -115 -45 156
  
Summa intäkter -15 -115 -45 156
  
Netto 17 146 17 959 17 276 4
     
Periodresultat  -813 -934  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer  
 
Budgeten låg bättre i balans andra tertialrapporten jämfört med årsredovisningen.  
För att begränsa personalkostnaderna har vi inte anställt en specialpedagog på 0,25 %, då vakans 
uppstod. 
Vi har också begränsat språkvalsgrupperna i engelska, vilket har medfört stora grupper och 
sämre förutsättningar till att arbeta mot kunskapsmålen. 
 
Under höstterminen -12 har inga beslut tagits om gemensamma insatser runt elever i samarbete 
med individ och familjeomsorgen till skillnad mot vårterminen 2012. Om detta leder till ökade 
kostnader framöver i skolsystemet får utvärderas till nästa läsår men redan vid 
terminsavstämningen ser vi tecken på sämre måluppfyllelse när det gäller kunskap och ökat 
arbete för att skapa arbetsro på skolan. Det krävs allvarliga överväganden inför kommande läsår 
såväl organisatoriskt som resursmässigt.  
 
En del av underskottet beror på merkostnader för löner utöver avsatta medel för löneökningar 
2012. 2012 års budget var underbalanserad för insatser för elever som kommer sent in i svenska 
skolsystem. Växlingen från elevassistenter till mer lärarresurs som stöd till elever är dyrare men 
ökar förutsättningar till måluppfyllelse. Utvärdering av denna förändring ska ske inför 2014 års 
budget. Vi har haft en extra lästräningsgrupp igång då vi har några elever som saknade 
grundläggande förmåga att läsa. Integrerad särskoleundervisning är dyrare och hade inte full 
kostnadstäckning i budget 2012.  
 
 



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2012 15 (32) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Verksamheten 
 
Antal elever: 
 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Särsk. Summa
Ht 2012 71 58 61 6 196 
Ht 2011 62 64 67 3 196 
 
Fridhemsskolan är en treparallellig 7-9 grundskola med grundsärskola 7-9 samt även en elev på 
gymnasieträningsskola. Uppdraget att ta hand om gymnasieträningsskola är temporärt. 
För att ge nyanlända elever förutsättningar att nå målen har vi svenska som andra språk och 
nybörjarengelska samt riktat språkstöd i NO och SO-ämnen, detta i en kombination med 
integrering i ordinarie klasser. 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolans har under vårterminen-12 bevakats av media och fått svara på frågor om 
resultat och kvalité i verksamheten samt den stora andelen elever som läser tyska.  
Vi har i linje med Barn- och utbildningsnämndens ambition startat spanska läsåret 12/13 för att 
stimulera att flera elever läser moderna språk.  
Under läsåret 12/13 har vi haft en alltför stor personalrörlighet både inför höstterminen-12 och 
vårterminen-13. Vi har akut brist på behöriga sökanden till vissa tjänster. Vi har också fått 
avvara lärarkompetens från skolan till IT-pedagog för hela Barn- o Utbildningsförvaltningen.  
Vi ser också tecken på att vi får sämre resultat i matematik och delvis i engelska jämfört med 
tidigare år. 
Vi har fått många elever i årskurs 7 som har svaga kunskaper i matematik och engelska samt en 
generellt svag läsförmåga och läsförståelse som påverkar alla ämnen.  Detta kombinerat med 
ökade krav enligt Lgr 11 har skapat stor diskussion mellan elever - lärare, föräldrar - lärare, 
lärare - lärare och personal - skolledning.  Frågor som lyfts är exempelvis pedagogik i 
klassrummet, krav, bedömning, omprov, rester och organisation av stöd. 
Vi ser att både vårdnadshavare och elever ställer ökade krav på insatser och dess effekt genom 
den nya skollagen.  Vi har ett ärende som ligger för prövning hos skolväsendet 
överklagningsnämnd. 
 
Personal 
Under hela året har rekrytering pågått för att ersätta personal som slutat eller fått annat uppdrag 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Det visar sig allt svårare att få sökande till lärartjänster 
och hitta personal som har förmåga att klara av arbetsuppgifterna. Ökad dokumentering, 
genomförandet av Lgr11 med betygssättning för alla elever, skriftliga omdömen och IUP 
(individuella utvecklings planer) tynger lärarpersonalen. Detta är ett nationellt ett problem som 
förhoppningsvis kommer att leda till förändringar i dokumentationskraven från Regeringen.  
Personalen är till övervägande del nöjd med sin skolledning och att arbeta i arbetslag men antalet 
deltidstjänster har ökat och detta skapar sämre förutsättningar för lagarbete. En deltidstjänst är 
dessutom mindre effektiv i perspektivet; andel av sin reglerade arbetstid som går till 
undervisning.  Lönenivån vid rekrytering har stigit något. Behovet av insatser från A-hälsan 
bland annat på grund av stress och konflikter har ökat. Vi har därför under 2012, i förebyggande 
syfte, skapat förutsättningar för handledning för lärarpersonal av BUP (Barn- och 
ungdomspsykiatrin) för att möta personalens egna och andras förväntningar samt kunna hantera 
svåra situationer. 
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 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012 0,98 0,00 33,771 
2011 5,42 51,10 32,0 
 
I antalet månadsavlönade finns hel och deltids långtidssjukskrivna, tjänstlediga och de som har 
delar av undervisningen på annan skola.  Att ha månadsavlönade skapar en bättre stabilitet än att 
ha timanställda lärare på vikariat.   
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Utifrån för närvarande nyckeltal: 
Vi har ingen LUS bedömning men 6% av eleverna klarade inte nationella proven i svenska och 
ytterligare 7% gjorde inte provet. 
Norrbussamarbetet med socialförvaltningen fungerar i 3 av 4 fall. Avvikelserapport har lämnats. 
Minst 80 % av personalen uppger att de upplever att de får uppskattning av sin närmaste chef. 
Vi uppfyller kunskapsmålen i år 9 i skolverket jämförelse modell SIRIS. 
Däremot ser vi sjunkande meritvärden och även några fler elever som inte når behörighet till 
gymnasiet.  Vi är fortfarande bättre än risksnittet men vi närmar oss alltmer.  
Vi har ett gott föräldrainflytande enligt enkätutvärdering vårterminen 12. Föräldrarådet var också 
nöjt.  
Elevrådets funktion, aktivitet kan bli bättre och det behövs utbildning för att bli ett mer 
fungerande elevråd. Elevrådsutbildning genomförs vt-13 .  
Lärartätheten höstterminen 2011 låg på 9,02 lärare per 100 elever.  
Höstterminen 2012 var den 11.04. 
Elevassistenttätheten var höstterminen 2011 på 1.38 per 100 elever.  
Höstterminen 2012 var den 0,63. 
 
Framtiden 
Fortsatta satsningar på fungerande arbetslag och bättre intern och extern kommunikation 
kommer att ske. 
Stöd till all personal i arbetet med skolans gemensamma undervisningsstruktur. 
Fortsätta det påbörjade samarbetet med skolorna som har elever i år 4-6 när det gäller bedömning 
och uppnående av kunskapsmålen. Ett exempel är mattelyftet som har ansökts för läsåret 13/14. 
Behovet av personalinsatser för trygghet, ordning, arbetsro samt riktade insatser kommer att öka 
för att kunna nå kunskapsmålen och skapa en arbetsmiljö för såväl elever som personal, men 
finns lärare att rekrytera? 
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 24 459 24 533 24 827 -1
Verksamhet 940 1 053 1 050 0
Internhyra 4 434 4 434 4 302 3
  
Summa kostnader 29 833 30 020 30 179 -1
  
Intäkter -350 -646 -493 31
  
Summa intäkter -350 -646 -493 31
  
Netto 29 483 29 374 29 686 -1
     
Periodresultat  109 -1 371  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Ringelskolans har enligt det redovisade utfallet ett slutresultat som visar ett överskott på drygt 
109 tkr. Enligt analysen beror det som helhet på att intäkterna varit högre än budgeterat. Under 
2012 har det gjorts neddragningar på talpedagog och lärarresurser. Vid kortvarig sjukdom har vi 
försökt hitta ersättare inom befintlig personalstyrka, detta har många gånger varit svårt då 
organisationen från början är väldigt slimmad. Trots att det varit flera långtidssjukskrivningar 
visar bokslutet på ett positivt resultat. Neddragningarna har påverkat elevernas möjlighet till 
extra resurs och under läsåret har fler elevassistenter kopplat till barn i behov av särskilt stöd 
anställts än vad som planerades när höstterminen började. Behovet av talpedagog kvarstår 
fortfarande framförallt i sexårsverksamheten. 
 
Sjukfrånvaron; se nedan, korttidsfrånvaron har minskat sedan föregående år men däremot 
fortsätter långtidsfrånvaron att öka med drygt 3,5 procentenheter. Ringelskolan har haft 
sjuklönekostnader på ca 245 000 kronor under 2012 (inkl PO-påslag). Det är viktigt att framhäva 
att sjukfrånvaro förutom ekonomiska kostnader påverkar effektiviteten i verksamheten både med 
en ansträngning för de kollegor som jobbar närmast den sjukskrivne och förutsättningarna för en 
kontinuerlig undervisning för eleverna. 
Verksamhetskostnaderna har i år varit högre än budgeterat, det går delvis att härleda till att 
följdkostnader för verksamheten i och med ombyggnationen inte var inräknat i den budgeten. 
Ytterligare en kostnad som blev större än beräknat är att införskaffandet av läromedel anpassade 
till de nya läroplanerna. 
 
Verksamheten 
Ringelskolan är en F-6 skola som också har grundsärskola och fritidshem. Under 2012 har 
Ringelskolan haft knappt 400 elever inskrivna. Ringelskolan fortsätter att vara en 
mångkulturell skola med elever från många olika länder. 
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Inom Ringelskolans förskoleklassverksamhet finns tre klasser, Norrgården, Mellangården och 
Sörgården. 52 elever är inskrivna i förskoleklasserna. Fritidshemmet består av tre avdelningar, 
Kullen, Hagen och Lunden och totalt är det ca 120  inskrivna elever. Fritidshemmet har sin 
verksamhet öppen mellan kl.06:15-08:00 på morgonen och mellan kl.13:00-18:30 på 
eftermiddagarna.  
 
Skolpersonalen på Ringelskolan har under skolåret arbetat med att komma igång med den 
nya Lärplattformen Fronter, och för lärarna som undervisar årskurs 6 har det varit första 
året med betygsättning. Dessa två nyheter har även inneburit nya ansvarsområden för vår 
skolassistent som 2012 lagt mycket mera tid på datasystemet IST.  
 
6-års verksamhet och grundskola 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Särsk. Summa 
Ht 2012 52 52 55 65 51 53 64 2 394 
Ht 2011 54 58 66 46 52 62 59 3 400 
 
Fritidsverksamhet 

 

 
Händelser av betydelse 
Arbetet med kursmål kopplat till Lärplattformen Fronter har skett under höstterminen, 
omställningen går sakta och det har varit en del frågetecken, men det är viktigt med dessa 
diskussioner så att personalen känner en trygghet i de verktyg vi ska använda. 
Vårterminen avslutades med en gemensam träff med pedagoger på Fridhemsskolan för att följa 
upp implementeringen av Läroplanen för grundskolan 2011 och ge möjlighet till diskussion 
mellan personal från olika stadier. 
 
Arbetet med betygsättning för lärarna på mellanstadiet har varit ett stort och levande 
diskussionsämne. Även en träff tillsammans med personalen på Fridhemsskolan har genomförts 
för att ta stöd av dem i frågor kring betygsättning och dokumentation. Vi hoppas att fler sådana 
träffar ska vara möjliga att genomföra.  
 
Personal 
Läsåret började med en minimal organisation. Redan från början hade vi fått information om att 
många elever i behov av särskilt stöd skulle börja i förskoleklass. Förskoleklassen har varit 
rustad med en utökad bemanning jämfört med tidigare år och den förstärkningen har också 
behövts. Förberedelseklass finns inte sedan 2011 och de elever från förskoleklass till årskurs sex 
med störst behov av svenska som andra språk har fått möjlighet att arbeta med det en till två 
lektioner per vecka. 
 
Lärartätheten under läsåret 12/13 är 7,4 lärare per 100 elever, en minskning från föregående år då 
värdet låg på 7,9 lärare per 100 elever.   
Antal inskrivna barn per årsarbetande fritidspedagog var 18,9, ungefär samma antal som 
föregående år. 
Antal förskollärare per 100 elever är 7,2 stycken.  
Under året har Ringelskolan haft tre pensionsavgångar. 

 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa
Ht 2012 37 39 39 47 160 
Ht 2011 38 43 40 52 173 
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 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012 3,89 29,42 59,268 
2011 6,04 25,7 52,3 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nya mål har beslutats av nämnden och arbetet på respektive skolenhet har fortsatt med att bryta 
ned målen i mätbara mål och aktiviteter. Att göra en utvärdering av de nationella proven för åk 3 
är svårt då de inte vägs samman till ett enhetligt resultat. Det som kan konstateras jämfört med 
riket ligger resultaten på de nationella proven i matematik och svenska för eleverna i åk 3 på 
Ringelskolan över de nationella resultaten, endast på ett delprov är resultaten något lägre. I 
matematik bestod det nationella provet av sju delprov och för svenskas del åtta delprov. För 
årskurs sex på Ringelskolan var resultaten i engelska i genomsnitt under rikets nivå på samtliga 
prov. För matematik och svenska var det över på samtliga med undantag för ett delprov. När det 
gäller elever som läst svenska som andra språk var elevantalet både för årskurs 3 och 6 för få för 
ett statistiskt underlag. 
 
Framtiden 
 
Ekonomi 
Det är med en viss oro som vi kliver in i 2013. Personalen är ansträngd av den slimmade 
organisationen, både stödfunktion och den pedagogiska verksamheten. Det som har visat sig 
under den här hösten är när grundorganisationen är väldigt slimmad hamnar elever i behov av 
särskilt stöd ofta i kläm vilket medfört att elevassistenter anställs för att ge dessa elever en rimlig 
chans att nå målen. Vad som händer kommande läsår 2013/2014 med eleverna på 
Klockarbackeskolan är i skrivande stund inte klart. Oavsett vilket politiskt beslut det blir så 
hoppas jag att det kommer bli klart under vårterminen 2013 för att det ska vara möjligt att 
förbereda elever och vårdnadshavare på hur det blir kommande läsår. Snart börjar gemensam 
schemaläggning med Fridhemsskolan. Sett ur ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att få en 
organisation anpassad till våra kunder. Att rekrytera behörig personal har visat sig mycket tungt 
under pågående läsår. 
Sett ur Skollagens krav på lärarlegitimation står Ringelskolan inför en översyn för att tillgodose 
rätt lärarbehörighet i vissa ämnen. 
 
Utveckling 
En rejäl satsning skulle behöva ske på datorerna på skolan, givetvis kopplat till undervisning där 
vi i nuläget i många fall har svårt att använda de tidsenliga verktyg som vi ska. Elever i behov av 
särskilt stöd där tillgång till en fungerande, snabb dator skulle behövas får vänta och riskerar att 
inte kunna få det stöd fullt ut som vi önskar kunna ge. Dessutom finns det personal som inte har 
tillgång till en personlig dator i undervisningssituation för att kunna visa undervisningsmaterial 
på bildkanon. 
 
Att jobba med elevers lärande är en ständig utvecklingsprocess för alla involverade. Vår 
förhoppning är att nu när personalen börjar vara inarbetade i Läroplanen för grundskolan 2011 
och att vi ska lägga fokus på elevers lärande samt olika former av bedömningar. Vi har även sett 
att det finns områden kopplade till Läroplanen som vi måste arbeta på utifrån ett elevstärkande 
perspektiv då kunskapskraven ser annorlunda ut än tidigare.  
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Ökat behov av pedagogiska insatser 
Vi ser ett ökat behov av undervisning i svenska som andraspråk. Under 2012 har det skett i 
minimal omfattning och det ger inte alla elever samma förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningen som helhet. Behovet om ökade pedagogiska insatser i form av 
specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd och för de elever som riskerar att inte nå 
kunskapsmålen kvarstår. Vår ambition är att tidigare kunna nyttja de kompensatoriska 
hjälpmedel som finns att tillgå och det utbudet växer kontinuerligt. Därför är det viktigt med 
pedagoger och specialpedagoger som är uppdaterade i den utvecklingen. 
 
Lokaler 
Stora förändringar är på gång framöver. Under 2012 fick vi ett klart besked om att Kullen där vi 
för närvarande har en fritidsenhet ska säljas och vi måste se över lämpliga lokaler för den 
verksamheten. Det arbetet har påbörjats och där har även personal från fritidshemmet och 
förskoleklass varit delaktiga i tänkbara organisationer inför läsåret 2013/2014. Fortfarande är allt 
i sin linda och det lär hinna passera många förslag innan vi står med en verksamhet klar att möta 
behovet av fritidshemsplats för alla dessa barn. Under kommande år kommer vi även ha fokus på 
Tallbackaskolan där företagshälsovården har kopplats in då många i personalen upplever att 
eksem och problem med torra ögon har ökat på sistone. Som chef är det viktigt att hörsamma 
dessa åsikter och systematiskt arbeta för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi har även några 
lokaler som måste anpassas till barn med särskilda behov då de kommer att börja i nya 
byggnader som inte är fullt anpassade till dessa elevers behov. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan Glommersträsk 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 4 708 4 674 4 909 -5
Verksamhet 225 195 296 -35
Internhyra 1 673 1 673 1 623 3
  
Summa kostnader 6 606 6 542 6 828 -4
  
Intäkter -290 -289 -287 1
  
Summa intäkter -290 -289 -287 1
  
Netto 6 316 6 253 6 541 -4
     
Periodresultat  63 24  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Parkskolan redovisar ett plusresultat på 63 tkr. Gott samarbete mellan de olika verksamheterna 
vilket leder till låga vikariekostnader i kombination med att man här är mycket 
kostnadsmedveten bidrar till skolans plusresultat.  
 
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 
 
Elevantalet är i stort sett konstant på Parkskolan i Glommersträsk med 38 elever 2011 och 36 
elever 2012. Här bedrivs undervisningen i B-form, det vill säga en klass åk 1-3 samt en klass åk 
4-6.  
 
 Förskola Fritids Summa

 2012 19 11 30 
2011 16 17 33 
 
Sammantaget är det i förskolan och på fritids i stort sett lika många barn år från år. Fritids och 
förskola samarbetar och på så sätt håller man nere personalkostnaderna. I Förskolan har dock 
trycket ökat med fler barn. De flesta av dessa hör hemma på småbarnsavdelningen och är med 
andra ord mer personalkrävande. Under höstterminen har vi ändå hållit oss till bara 3 heltider på 
förskolan men räknar med att vi måsta utöka personalen under våren då det tillkommer ännu fler 
barn till gruppen.  
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Händelser av betydelse 
Under 2011/2012 avslutade tre av våra medarbetare sina studier och därmed har vi nu två 
nyutbildade förskolelärare och en nyutexaminerad rektor. Då rektorn höstterminen fick utökat 
ansvarsområde i Arvidsjaur och hennes tjänstgöringstid i Glommersträsk därför minskades till 
15% tillsattes en tjänst som biträdande rektor på 15%. I höst började även ny lärare hos oss på 
grund av en pensionsavgång.  En del av Förskolans personal har under höstterminen bytts ut då 
personal bland annat prövat på att arbeta på andra ställen.  
Ett fortlöpande arbete med omdömen och kunskapskrav har präglat detta läsår på Parkskolan. 
Berörda lärare har också medverkat på studiedagar rörande betygsättning då det i år är första 
gången som vi sätter betyg i årskurs sex. 
 
Personal 
Vid årsskiftet hade vi på skolan 4,17 heltidstjänster som utgjordes av lärare, på förskolan var 
bemanningen 3 heltider, förskoleklass/fritidshem 1,0 samt en 1,0 elevassistent, resurspersonal på 
sammantaget 1,5 tjänst, specialpedagog på 20 %, vaktmästare 10 %, biträdande rektor 15 % och 
rektor 15 %. 
 
 
 

Antal månadsavlönade 

2012 10,5 
2011 11,43 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Parkskolan har vi i samarbete med Klockarbackeskolan utarbetat nya mätbara mål för 
verksamheten utifrån de stora målen som beslutats av nämnden. Som ett exempel på dessa kan 
nämnas ”Delaktighet i den pedagogiska planeringen” . Här skall eleverna bli delaktiga genom att 
delta i elevråd och klassråd. De ges även möjlighet att välja olika redovisningsformer.  
 
Framtiden 
I vanlig ordning kan vi på Parkskolan känna oss trygga inför framtiden. Personal är välutbildade 
och elevunderlaget konstant. Ambitionerna är höga och stämningen på skolan god, vi ser därför 
framtiden an med glädje.  
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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215 Klockarbackeskolan Moskosel 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 303 2 050 2 387 -14
Verksamhet 147 199 227 -12
Internhyra 1 374 1 374 1 333 3
  
Summa kostnader 3 824 3 623 3 947 -8
  
Intäkter 0 0 0 0
  
Summa intäkter 0 0 0 0
  
Netto 3 824 3 623 3 947 -8
     
Periodresultat  201 623  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Redovisar åter ett positivt resultat på 201 tkr. Problemet under vårterminen med att finna en 
utbildad pedagog till skolan kombinerat med personalens goda förmåga till samarbete som 
därmed medför låga vikariekostnader torde vara de största bidragande orsakerna till att skolan 
visar ett plusresultat.  
 
Verksamheten 
 
6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa
Ht 2012 0 2 6 0 6 2 3 16 
Ht 2011 1 5 0 6 2 3 2 19 
 
På Klockarbackeskolan finns 2012 förskola och årskurserna 1 till 6. Undervisningen bedrivs i B-
form, det vill säga en klass åk 1-3 och en klass åk 4-6.  Under 2012 har antalet skolbarn minskat 
från 19 stycken till 16. I förskoleklass finns skolåret 2012/2013 inga elever.  
 
Fritidsverksamhet och förskola 2012-12-31 
 Förskola Fritids Summa

 2012 7 3 10 
2011 4 2 6 
 
På förskolan och i fritidsverksamheten har barnantalet nästan dubblerats det sista året, en ökning 
från 6 till 12 elever. Detta tillsammans med långa arbetsdagar leder till att personalstyrkan i 
förskolan haft behov av en förstärkning under hösten 2012. Då det läsåret 2012/2013 inte finns 
någon Förskoleklass har vi ändå kunnat hålla i stort sett samma nivå på personalen på skolan 
totalt sett. 
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Händelser av betydelse 
Efter höstterminen 2011 slutade en av våra två lärare. Rekryteringen av en ny lärare var svår och 
vi fick på skolan till en början lösa det internt med hjälp av befintlig personal och 
korttidsanställningar. Först i mitten av februari lyckades vi rekrytera en lärare för resterade del 
av terminen. Hösten 2012 var läget däremot mycket gott och Klockarbackeskolans lärare hade då 
mycket hög behörighet då vi lyckats nyrekrytera en utbildad ma/no/teknik lärare och då vi sen 
tidigare hade en behörig sv/so/eng. Genom att båda lärarna undervisade i alla klasser i de ämnen 
de var behöriga för fick vi hösten 2012 mycket hög standard på undervisningen.  
Under året har även en av medarbetarna på förskolan färdigställt sin utbildning till förskolelärare 
och skolans rektor har tagit sin examen vid rektorsprogrammet. Under året har personalen 
kontinuerligt arbetat med omdömen och kunskapskrav. Berörda lärare har också medverkat på 
studiedagar gällande betygsättning då det i år är första gången som vi sätter betyg i årskurs sex. 
 
Personal 
På Klockarbacken har vi alltid varit duktiga på att samarbeta och i takt med att vi skurit ner 
tjänsterna har vi blivit bättre och bättre på detta. På förskolan arbetar idag en ordinarie 
barnskötare på 0,75 och 1,85 förskollärare, vilket är en förstärkning med 30% tjänst jämfört med 
tidigare. I klasserna 1-6 arbetar sammanlagt 2,34 lärare vilket utgörs av två heltider och några 
mindre tjänster för ämnena slöjd och bild. Rektorstjänsten utgörs i grunden av 25 %. På skolan 
finns även en specialpedagogtjänst och en vaktmästare på vardera 10 %. 
Sjukfrånvaron på Klockarbackeskolan är mycket låg. Orsaken till den låga sjukfrånvaron kan 
eventuellt vara kopplat till god trivsel på arbetsplatsen och relativt låg medelålder hos de 
anställda.  
 
 Antal månadsavlönade 

2012 5,25 
2011 5,26 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
På Klockarbackeskolan har vi i samarbete med Parkskolan utarbetat nya mätbara mål för 
verksamheten utifrån de stora målen som beslutats av nämnden. Som ett exempel på dessa kan 
nämnas ”Delaktighet i den pedagogiska planeringen” . Här skall eleverna bli delaktiga genom att 
delta i elevråd och klassråd. De ges även möjlighet att välja olika redovisningsformer.  
 
Framtiden 
På Klockarbackeskolan har man blivit mästare i samarbete och detta har varit den viktigaste 
faktorn för skolans överlevnad. Trots detta har det de senaste åren varit svårt att rekrytera 
personal som stannat kvar på skolan någon längre tid. Detta i kombination med det sviktande 
elevunderlaget är förvisso ett problem. I förskolan ser det dock ljusare ut med ett växande antal 
barn, detta är något som bör beaktas då man fattar beslut om skolan och förskolans framtida 
fortlevnad.    
 
 
Marja Lundmark 
Rektor  
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 2 682 2 381 2 390 0
Verksamhet 998 944 900 5
Interhyra 0 0 0 0
  
Summa kostnader 3 680 3 325 3 290 1
  
Intäkter -595 -570 -362  58 
  
Summa intäkter -595 -570 -362 58
  
Netto 3 085 2 755 2 928 -6
     
Periodresultat  330 80  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Elevhälsan redovisar ett överskott på 330 tkr vilket beror på något lägre personalkostnader samt 
större intäkter än budgeterat.  
Besparing har skett genom att elevhälsan delat kostnad för leasingbil med individ och 
familjeomsorgen även detta år. Färre besök har skett till skolorna i byarna då elevantalet 
minskat, vilket inneburit lägre kostnad för drivmedel. 
Översyn av inköp av sjukvårdsmaterial/läkemedel har också gjorts, vilket gjort att avsatta medel 
inte använts och att kostnad för detta minimerats för 2013. 
Budgeterade och avsatta medel för fortbildning av personal, har inte använts (pga. sjukdom) 
vilket även det bidrar till överskott i budget. 
 
Verksamheten 
De lagstadgade åtgärder och de uppdrag (medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska) 
som inkommit från elever, vårdnadshavare och personal har elevhälsan i samråd med berörda 
parter löst på ett mycket professionellt sätt. 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete har pågått i elevhälsoteamet, för att säkerhetsställa en fysisk- och 
psykosocialt bra arbetsmiljö. 
Det främjande arbetet bland barn och unga pågår ständigt, men kommer lätt i skymundan då fler 
och fler elever mår dåligt/far illa. 
 
Händelser av betydelse  
Nytt vaccinationsschema infördes under året, vilket har inneburit ett stort merarbete för 
skolsköterskorna då vaccinationerna ska ges i flera omgångar (enbart HPV- livmodervaccin 
innebär 120 stick, där det åtgår ca 40 minuter/elev).  
En av kuratorerna i elevhälsan arbetar från och med hösten 1 dag/vecka som ANDT- samordnare 
i kommunen i ett projekt som verkar förebyggande mot Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak. 
Länsstyrelsen är huvudansvarig för projektet. 
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Nya riktlinjer har kommit från Hälso- och säkerhetsrådet och representanter från elevhälsan 
ingår i grupperna Hälsosam, Barn- och unga (f.d. samrådsgruppen) samt POSOM (Psykiskt och 
socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer). 
En IT- pedagog har under 2012 arbetat med ett utvecklingsprojekt kallat Organisatoriska 
förändringar och samverkan för ökad tillgänglighet. Projektet har finansierats via SIS- medel 
(Särskilda insatser i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten). Projektet har inneburit att 
kommunala riktlinjer för hur man ska arbeta med tillgänglighet för elever i behov av stöd kunnat 
utarbetas liksom hur samverkan ska fungera med kommunens IT- enhet och biblioteket. Översyn 
av interna metoder och rutiner för att göra arbetsmaterial i skolan mer tillgängligt har också 
gjorts. 
 
Personal 
 Antal månadsavlönade*) 

2012 6,0* 
2011 5,5* 
 
*Elevhälsochef ansvarar också för IT- pedagog som är anställd på projektmedel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tjänsten har utökats från 50 % till 100 % under 
höstterminen, då projektmedlen visat sig täcka detta. 
 
Mål och nyckeltal 
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 i början av varje år. 
Redovisning av nyckeltal, är lämnad till skolchef, som sammanställer detta. Diskussion pågår 
med skolchef om att förändra de nyckeltal, som elevhälsan är involverad i. 
 
Framtiden 
Arbetet med att få till stånd ett väl fungerande samarbete med landstinget när det gäller 
Ungdomsmottagningen pågår ännu. Då Landstinget haft stora organisatoriska förändringar har 
inte något planeringsmöte kunnat hållas under hösten, utan kommer att ske under mars 2013. 
Förnyad och ökad samverkan mellan skola och Individ- och familjeomsorgen (Norrbus) måste 
ske under 2013, för att, effektivt kunna ge stöd till de barn som mår dåligt/far illa. Fler 
avvikelserapporter bör också skrivas, så att effektivisering av samarbetet kan ske.  
SIS- medel (Särskilda insatser i skolan, medel från staten) har beviljats även för 2013, vilket 
innebär att projektledare kommer att kunna anställas vid elevhälsan, för att implementera de 
organisatoriska åtgärder som genomfördes under 2012, när det gäller tidsenliga verktyg. 
Arbetet med att 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 kommer att genomföras våren 2013. 
 
 
Lise- Lotte Johansson 
Elevhälsochef 
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225 Förskolan Centralorten (område 2) 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändr.
i %mellan 

åren
Personal 16 002 17 205 15 829 9
Verksamhet 512 737 557 32
Interhyra 1 515 1 515 1 470 3
  
Summa kostnader 18 029 19 457 17 856 9
  
Intäkter -233 -294 -274 7
  
Summa intäkter -233 -294 -274 7
  
Netto 17 796 19 163 17 582 9
     
Periodresultat  -1 367 -1 082  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Förutsättningarna att klara 2012 års budget inom ram har inte funnits.  
Verksamhetens underskott förklaras av bibehållet resursbehov för barn som har oundgängligt 
behov av extra stöd, vikariekostnader, delar av personalens lönepåslag samt fördyring av den 
sommaröppna verksamheten. 
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. Samiska 
språk- och kulturaktiviteter ingår också som en del av vardagen. 
Förskolornas egna mål, ” respekt, språk och kommunikation ” stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för Förskolan och Barn- och utbildningsnämndens samt 
kommunfullmäktiges mål. 
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. Antalet inskrivna barn är högre på 
vårterminen än under höstterminen. 
 
 2012 2011
Harens förskola 46 53 
Nyborgs förskola 115 113 
Summa: 161 166 
Antal barn per den 31/12 respektive år 
 
Händelser av betydelse 
Den nya skollagen trädde ikraft 1 augusti 2010. Det påverkar organisationen och verksamheten i 
förskolan påtagligt. Förändringsarbetet för att få rätt kompetens på alla avdelningar har påbörjats 
och är ett arbete som kommer att fortgå under flera år. Förskolans specialpedagog är en viktig 
resurs för arbetslagen i arbetet med de barn som är i behov stöd, det kan gälla språkstörningar, 
motoriska svårigheter och andra neuropsykiatriska funktionshinder. 
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Behovet av vår sommaröppna verksamhet ökade kraftigt, verksamhetens kvalitet har varit 
mycket god tack vare att ordinarie personal har funnits på plats hela perioden. 
Barnantalet är fortsatt stabilt, 59 barn föddes i Arvidsjaurs tätort under 2012. 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. 
 
Haren och Nyborg har under året utarbetat nya arbetsplaner i enlighet med skollagen/läroplanens 
krav på dokumentation, uppföljning och utvärdering. Haren har under höstterminen arbetat med 
temat: Emotionell intelligens, EQ. Nyborg valde att arbeta med temat: Astrid Lindgrens sagor.  
De mångkulturella inslagen i förskolan ger oss praktiska möjligheter att arbeta med likheter och 
olikheter att respektera varandras olikheter blir en styrka, inte ett problem något som berikar 
både personal och barn.  
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. Ibland är bemanningen högre och då finns det 
särskilda skäl till det. Samtliga i personalen har adekvat utbildning något som har stor betydelse 
för den goda kvalitet vår förskola har.  
Barnskötarnas fortbildning avslutades under HT-2012 och implementeringsarbetet med den 
reviderade läroplanen fortgår, något som ytterligare bidrar till att höja kvaliteten i vår 
verksamhet. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012 4,8 25,86 44 

2011 4,25 28,32 
42,25 

 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. 
31/12 2012 var nyckeltalet inom område 2, 4,87 barn/pedagogisk personal. Detta inkluderar inte 
resurspersoner för barn som behöver stöd. Under vårterminens gång blir nyckeltalet högre ju fler 
barn som skrivs in. 
Förskolan arbetar dagligen med språk, kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars 
delaktighet. 
Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt sätter förskolan i fokus. 
Kommunfullmäktiges och Barn- och utbildningsnämndens mål är helt uppfyllda.  
 
Framtiden 
Födelsetalet är stabilt 
Den stora utmaningen är arbetet med att skapa förutsättningar för en god kvalitet i förskolans 
verksamhet som ger utrymme för både omsorg och lärande enligt de krav som ställs i 
skollag/läroplan samt en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Det är en tuff utmaning i en krympande ekonomi. 
I ett längre perspektiv måste vi även fundera på förskolans framtida organisation. Vi har nu haft 
vår stora förskola Nyborg i bruk några år och vi kan se flera fördelar inte minst ekonomiska. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef  område 2 
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227 Förskolan Centralorten (område 1) 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Personal 9 130 9 602 9 104 5
Verksamhet 545 545 372 47
Internhyra 844 844 819 3
  
Summa kostnader 10 519 10 991 10 295 7
  
Intäkter -245 -284 -242 17
  
Summa intäkter -245 -284 -242 17
  
Netto 10 274 10 707 10 053 7
     
Periodresultat  -433 -223  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Ökat stödbehov för inskrivna barn, lärarnas sista löneavtal har inte kompenserats fullt ut, 
personal som ådragit sig fritidsskador bidrar till det underskott som redovisas.  
 
Verksamheten 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i alla vardagssituationer och planerade aktiviteter. Samiska 
språk- och kulturaktiviteter ingår också som en del av vardagen. 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation”, stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för Förskolan samt Barn- och utbildningsnämndens och 
Kommunfullmäktiges mål.  
Inskrivning av barn sker under hela året i förskolan. Antalet inskrivna barn i förskolan är högre 
på vårterminen än på höstterminen. 
 
 2012 2011 
Skogsbackens förskola 42 46 
Stortorgets förskola 45 44 
Summa: 87 90 
Antal barn per den 31/12 respektive år 
 
Händelser av betydelse 
Målet ”respekt” på Stortorgets förskola fick ett rikstäckande intresse. En ny benämning 
”hockeypedagogik” myntades. Barnen har sedan 12-01 följt utvecklingen i Elitserien fram till 
slutspelet och det avslutades med ett tårtkalas för vinnande lag. 
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Planeringen inför kravet enligt nya skollagen att det ska finnas en legitimerad förskollärare på 
varje avdelning 2015 pågår och det förändringsarbetet kommer att fortgå framledes. 
Barnantalet i förskolan förblir stabilt och 61 nya barn har fötts i Arvidsjaurs kommun under 
2012. 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. 
 
Personal 
Grundbemanningen i förskolan är 3.0 tjänst/avd. Alla har adekvat utbildning, vilket bidrar till 
den höga kvalitén i förskolan. De allra flesta förskollärarna har fått sin legitimation från 
Skolverket. Barnskötarnas fortbildning slutfördes under HT-12 och implementeringsarbetet med 
den reviderade läroplanen fortgår. 
De mångkulturella inslagen i förskolan ger oss praktiska möjligheter att arbeta med likheter och 
olikheter. Det berikar både barn och personal. Att visa respekt för varandras olikheter blir en 
styrka och inte ett problem. 
Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro inom förskoleområde 1. 
 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal månads- 

avlönade*) 
2012 5,95 33,11 22,5 

2011 7,36 43,68 
22,875 

 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. 
31/12 2012 var nyckeltalet inom område 1, 4.83 barn/pedagogisk personal. Detta inkluderar inte 
resurspersoner för barn som behöver stöd. Under vårterminens gång blir nyckeltalet högre ju fler 
barn som skrivs in. 
Förskolan arbetar dagligen med språk, kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars 
delaktighet. 
Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt sätter förskolan i fokus. 
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda. 
 
Framtiden 
Tillgången på barn är stabil. Statens och skollagens ökade krav på förskolan skall uppnås. Antal 
födda barn och eventuella stödbehov är okänt när barnen skrivs in i förskolan. Därför är 
verksamheten svårplanerad. 
 
 
Mailis Sehlstedt 
Förskolechef område 1 
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23 Skolbibliotek 
 

Tkr 2012 2011 

 Budget Redovisat Redovisat Förändring
i % mellan 

åren
Verksamhet 80 84 76 11
Summa kostnader 80 84 76 11
Intäkter    
Summa intäkter  
  
Netto 80 84 76 14
     
Periodresultat  -4 4  
*) Budget inkl. löneökningar och leasingdatorer 
 
Inköpen till skolbiblioteken sker planenligt. Vi har arbetat vidare med ”Förskoleprojektet 
”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. 

 
Kultur( läro)planens Mål: 
Barn- och ungdomsverksamheten skall verka för att uppmuntra och stimulera både barn och 
föräldrar till läsning samt att locka till besök på biblioteket. 
Att barn och lärare har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. 
Att barn och lärare kan orientera sig i bibliotekets samlade mediebestånd. 
Att barn och lärare kan söka information med hjälp av olika relevanta hjälpmedel. 
 
Verksamhetsmål Barn och unga 2012: 
Utveckla arbetet med aktiviteter mot ungdomar, unga arrangörer och liknande grupper. 
Lärare och elever ska kunna använda biblioteksdatorerna. 
Stimulera till läsning och nyttjande av bibliotekets utbud. 
Utveckla och hålla en nära dialog med förskola och skola för att informera om bibliotekets utbud 
och ta reda på deras önskemål. 
 
Verksamheten  
På förmiddagarna tar kommunbiblioteket emot förskolegrupper samt skolklasser. Många klasser 
kommer för att själva plocka ihop boklådor till klassrummet. Som tidigare sammanställer 
personalen även boklådor till klasserna utifrån önskemål.  
För att stimulera till läsning under sommarlovet erbjuds barnen att var med i ”Sommarboken” 
där man läser eller lyssnar på böcker 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 som sker på grund av ombyggnationer på Tallbackaskolan. Alla elever 
kommer nu att låna böcker i Ringelskolans bibliotek. Ett nytt biblioteksdatasystem, Mikromarc, 
och ny katalog infördes också i december i samband med att alla bibliotek i Norrbotten gick 
samman. 
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Under arbetet med förskoleprojektet har en tät mejlkontakt tagits med förskolornas personal. 
Biblioteket har haft en informationsträff med förskolornas läslustombud i Arvidsjaur samt 
telefonkontakt med byarna inför omstarten med bokpåsarna. Nyborgs förskola och biblioteket 
har samarbetat och köpt in böcker till deras Astrid Lindgren-projekt. 
Vid höstterminens start besökte skolbibliotekarien lärarna på Ringelskolan för information om 
det nya biblioteket och aktiviteter under höstterminen. Vi har även diskuterat skolbibliotekets 
facklitteratur med Ringels biblioteksrepresentant. 
Skolornas IT-pedagog har mött oss på biblioteket för att hitta rutiner för information om Daisy 
till föräldrar och elever. 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.  
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp och skolbiblioteken bemannas av 
bibliotekets personal. Efter sammanslagningen av Ringels och Tallbackas bibliotek har vi utökat 
tiderna så att Ringelskolans bibliotek är bemannat ca 8 timmar i veckan. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Statistiken från skolbiblioteken visar det vi befarat. När sammanslagningen av Tallbackas och 
Ringels bibliotek genomfördes inför ht 2012 ledde detta till att 849 färre böcker lånades  under 
2012 jämfört med 2011. Förr kunde barnen själva slinka ner i biblioteket och låna. Nu krävs att 
man går från Tallbacka till Ringel med hela klassen. 
En ännu dystrare statistik visar Fridhemsskolan där lånen har minskat från 1468 lån 2011 till 842 
lån 2012 (-42,6%).Siffrorna visar det jag känt när jag skött Fridhems bibliotek, -det nyttjas i 
mycket liten omfattning. Främsta orsaken tror jag man kan finna i att den schemalagda lästiden 
på 30 minuter i veckan har tagits bort fr.o.m. höstterminen 2012. 
Även Sandbackaskolans lån har minskat, (-21,4%) 
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, bokslukarklubb på fritiden för mellanstadiebarn och 
andra aktiviteter på biblioteket hoppas vi kan leda till ett ökat intresse för läsning och 
biblioteksbesök. 
Sammanslagningen av biblioteken i Norrbotten till ett bibliotek med gemensam databas, ett 
bibliotekskort som gäller i hela Norrbotten och ett stort gemensamt bestånd att låna av hoppas vi 
ytterligare spär på intresset för bibliotekslån och läsning. 
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn och -skolbibliotekarie 
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Nedläggning av och 
nollintag på 
gymnasieprogram vid 
Sandbackaskolan  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Annette Rylén 
Berörda rektorer 
Exp Sandbackaskolan 
Revisorer 
Ulrika Hallnor 
Anne Epner 

Bou § 19 Dnr 00083/2013 612 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med genomgång av 
årsredovisning för 2012 diskuterat hur man ska komma tillrätta med  
Sandbackaskolans underskott. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Alla gymnasieprogram ska bära sina egna kostnader. 
2. Uppdra till rektor på Sandbackaskolan att beräkna kostnaderna samt 

avgöra om intag höstterminen 2013 på respektive program. När denna 
beräkning görs beakta ett överintag med två elever per program. 

3. Estetiska programmet läggs ner från och med höstterminen 2013. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Uppföljning - 
Internkontrollplan år 2012 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./: 
 
Exp till 
. Berörda 
. Revisorer 

Bou § 20 Dnr 00305/2011 609
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därför att se till 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde planen 2011-09-21 § 59. 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 

2012 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13 § 20. 
 

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

Kontrollmoment Uppföljning Bedömning 

Följa tecknade 
avtal om inköp av 
läromedel 

Efterlevnad av upphandlingsrutinerna  96,6 % av läromedlen är inköpta genom avtalsleverantören Läromedia 
under 2011. 

Efterlevnaden är 
god. 

Skolornas 
säkerhetsrutiner 
vid brand och 
andra incidenter 

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

Skriftliga rutiner finns och de är kända inom alla förskolor och skolor. 
Alla skolor och förskolor hade minst två utrymningsövningar under 
2012. 

Rutiner och 
övningar 
fungerar 
tillfredställande 
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Arbetsmiljöuppföljning 
inom barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Berörda 

Bou § 21 Dnr 00084/2013 026
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2012 redovisas 
för nämnden. 
 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet för år 2012 har upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av det av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012 

godkänns.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13 § 21. 

 
 
Redovisning av arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2012 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet på alla enheter och då är arbetsmiljö en 
stående punkt på dagordningen. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Alla enheter arbetar utifrån det personalpolitiska handlingsprogrammet SAM.  
"Lilla nyckeln" har vid behov genomförts av rektorer/förskolechefer samt "Stora 
nyckeln" tillsammans med A-hälsan. Detta arbete är mycket värdefullt då risk för 
ohälsa fångas upp tidigt. Samarbetet med A-hälsan fungerar oerhört bra och är en 
förutsättning för att det förebyggande arbetet ska kunna ge ett gott resultat.  
På grund av ekonomiska besparingar som resulterar i mindre personalresurser och 
vikarier upplever personalen periodvis en alltför hård arbetsbelastning och det finns 
en tendens till att personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik. Även 
svårigheter att rekrytera behörig personal påverkar den anställda personalen i form av 
större ansvar och krav på stöd och hjälp till obehöriga vikarier. 
 
Skyddskommitté 
Som skyddskommitté för förvaltningen fungerar barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp. Den har under året har sammanträtt inför varje nämndsmöte. 
Totalt deltar representanter från sju olika arbetstagarorganisationer. 
 
Övrigt 
Personal från skolor, förskolor och elevhälsan har under året deltagit i olika 
utbildningar. 
Några exempel: Integration - att mötas genom berättelser. Skoldatateket – rätten att 
få lyckas i skolan trots funktionshinder med hjälp av teknik. Hjärt- och lungräddning. 
Ergonomi. ANDT-frågor. Livräddningsutbildning har genomförts tillsammans med 
Centrumbadets personal. Introduktionsutbildning för nyanställda inom förvaltningen. 
 
Arbetet med arbetsplatsanpassningar har pågått kontinuerligt under året tillsammans 
med A-hälsan. 
 
Handledning har genomförts till vissa personalgrupper. 
Skolchefen har representerat förvaltningen i kommunens huvudskyddskommitté 
(övergripande samverkansgrupp). 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-13 31 
 
 

 
 
Revidering av nyckeltal i 
verksamhetsmål år 2013-
2014 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Rektorer 
Annette Rylén 
Revisorer 
 
 

Bou § 22 Dnr 00205/2011 042 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-09-21 § 56 l verksamhetsmål för 
barn- och ungdomsnämndens verksamheter år 2011-2014. 
 
Skolchefen redovisar de nyckeltal som finns i nämndens verksamhetsmål. 
Många av nyckeltalen går ej att utvärdera och föreslår därför att dessa bör 
ändras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Anta nya nyckeltal i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13 § 22. 1(2) 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål‐
uppfyllelse

Kommentar 

En positiv 
befolknings‐
utveckling 
och tillväxt 

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

1. Medelvärdet är över 9 på 
frågan om personalen tycker 
deras arbete är viktigt och 
meningsfullt. 

 
 

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

2. Barn och ungdomsgruppen 
genomför i samarbete med 
elevråden en årlig demokratidag.

 

3. Andel (%) förskoleplatser 2013 
där barnen deltar i planering av 
förskolans aktiviteter uppgår till 
minst 65 %. 

 .

4. Minst 80 % av eleverna i åk 5 
och 8 tycker att lärarna tar 
hänsyn till deras åsikter. 

 

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 
och 
effektivitet 

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

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

 

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

 

3. 100 % av eleverna i åk9 har 
uppnått godkänd nivå på 
nationella provet i svenska. 
 

 

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

 

   

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

1. Gymnasieskolan har 
fungerande programråd på 
samtliga yrkesutbildningar. 

 

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

 

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

 

 



 2 (2) 
 

Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal  Mål‐
uppfyllelse Kommentar 

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. 

1. Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår till 
maximalt 4 %. 

 

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

 

3. Frånvaron på gymnasiet 
understiger 12 %. 

 .

4. Maximalt 10  % av eleverna 
som svarat på mobbingfrågan 
vid hälsosamtalen i   åk 4, åk 7 
samt år 1 gymnasiet uppger att 
de blivit retade, utstötta eller på 
annat sätt illa behandlade av 
andra elever i skolan under de 
tre senaste månaderna. 

 

5. 80 % av eleverna svarar att de 
trivs bra eller mycket bra på 
trivselfrågan vid hälsosamtalen i 
åk 4, åk 7 samt år 1 gymnasiet. 

 

 
 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
Se kommentarsfältet 
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Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
 
 

Bou § 23 Dnr 00059/2013 003
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 32 skall kommunfullmäktige utförda 
reglementen och närmare föreskrifter om styrelsers och nämnders 
verksamhet och arbetsformer.  
 
Kommunfullmäktige antog 2011-02-31 § 69 reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Revidering av reglementet tas upp för behandling eftersom trafikskolan 
numera tillhör Arvidsjaur Test & Training AB samt att stiftelsen Åke 
Gustavssons minnesfond har upphört. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 
 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-03-13 § 23. 1(3) 
 

 
 
 

FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för  
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
                                        Antaget av kommunfullmäktige 2013-04-15 §  



                                          Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2(3) 
  
 
 
 
 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskole- och fritidshemsverksamhet, 
grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola, Svenska för Invandrare 
och kommunal vuxenutbildning).  
Nämnden svarar även för elevhälsan och trafikskolan. 
 
Uppgifter 
 
Verksamheten styrs och regleras i huvudsak av skollag, läroplan, grundskole- och 
särskoleförordning, gymnasieförordning, programmål och förordningen om kommunal 
vuxenutbildning.  
 
 
Ledningsfunktion 
 
Nämnden har att fullgöra övriga uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 
 
I barn- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat 
 

1. Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och 
riktlinjer uppfylls samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning samt andra styrdokument och övergripande policys. 

2. Utvecklingen av brukarinflytande. 

3. Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet. 

4. Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning 
uppehålls vad gäller framtida lokaler. 

 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i 
styrdokument, som beslutats av fullmäktige.  
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella 
kravrutiner (ex. avstängning). 
 

1. Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

 

Ändring 



                                          Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 3(3) 
  
 
 
Omfördelning av medel 
  
Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige 
anslagit till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av 
fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt. 
 
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt. 
 
Personal och organisation 
 

1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policies 
och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.  

 
 
Arbetsformer 
 
Arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 
 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Barn- och utbildningsnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons 
donationsfond, stiftelsen Åke Gustafssons minnesfond samt stiftelsen Vikar 
Strömbergs donationsfond. 
 
__________ 
 
 

Ändring 
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Förskola/omsorg på 
obekväm arbetstid 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Maria Lavander 
 

Bou § 24 Dnr 00300/2012 714
 
Ett medborgarförslag har inlämnats om inrättande av förskola/omsorg på 
obekväm arbetstid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 § 165 att överlämna 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 
 
Skolchef Annette Rylén informerade om hur utredningen fortskrider. 
I dagsläget verkar det inte vara möjligt att samarbeta med socialnämndens 
verksamhet då det gäller personal och lokaler. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet tas upp till behandling när kostnadsbilden för förskola/omsorg 

på obekväm arbetstid är framtagen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ansökan från Norrlands 
Entreprenörs-gymnasium i 
Luleå AB om godkännande 
som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i 
Luleå kommun 
(Dnr 2013:534) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
 

Bou § 25 Dnr 00036/2013 612 
 
Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande över ansökan från Norrlands 
Entreprenörsgymnasium i Luleå AB om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Luleå kommun från och med läsåret 2014/2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Avstå från att lämna yttrande i ovanstående ärende. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ansökan från 
ThorenGruppen AB om 
godkännande som 
huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Skellefteå 
kommun, (Dnr 2013:947) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
 

Bou § 26 Dnr 00048/2012 612 
 
Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande över ansökan från 
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Skellefteå kommun från och med läsåret 2014/2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Avstå från att lämna yttrande i ovanstående ärende.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Rapport från 
verksamheterna om 
kränkande 
behandling/klagomål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Annette Rylén 

Bou § 27 Dnr 00051/2013 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén informerar att Trygghetsrådet tar hand om 
Fridhemsskolans rapporter om kränkningar. 
 
Inga klagomålsrapporter har inlämnats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Skolchefens rapport år 
2013 
 

Bou § 28 Dnr 00053/2013 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
Rekrytering av rektor vid Sandbackaskolan 
Rektor på Sandbackaskolan har fått annat arbete. Tf rektor slutar den tredje mars. 
En tillfällig anställning av rektor kommer att ske. Under tiden sker rekrytering av 
ny rektor. 
 
Lärlingsvux och yrkesvux 
Sandbackaskolan har fått 10 platser lärlingsvux som kommer att läggas under 
restaurangprogrammet. 
Skolan har också fått 8 platser yrkesvux - bussförare. 
 
Projektpengar 
Elevhälsan har fått ca 800 000  till personalförstärkning. 
Commeniusprojektet - kring elever i behov av stöd tillsammans med Leeds i 
England, 400 000 kr. 
 
Rapporter 
Läs gärna ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten” rapport av 
genomförda hälsosamtal läsåret 11/12 på Norrbottens läns landstings hemsida – 
Folkhälsa. Arvidsjaur är i hopslagen med Älvsbyn och Arjeplog till små syd i 
rapporten. 
 
Möten med ungdomar ”Träffa dem som bestämmer” 
I kommunövergripande handlingsplanen för ungdomspolitik i Arvidsjaur som 
fullmäktige beslutat om, finns ett årshjul på hur man ska arbeta med 
ungdomsinflytande.  
Ett led i detta är möten med ungdomar. Kommunens ledningsgrupp har fått 
uppdraget att skapa tillfällen för politiker och tjänstemän att möta unga 
medborgare i kommunen. 
 
Under våren 2013 finns det ett antal tillfällen att möta ungdomarna på Öppen 
scen, Medans foajé, Camp Gielas, Sandbackas och Ringelskolans elevmatsal. 
Politiker och tjänstemän har möjlighet att anmäla sig till någon eller några av 
dessa möten. 
 
Budgetdagen den 5 februari 
Vid denna dag jämfördes vår kommun med andra likvärdiga kommuner i landet. 
Jämförelsen visar att vår kommuns verksamheter är ca 20 mkr dyrare totalt 
jämfört med liknande kommuner. Vår Förskolan är billigare men vår Grundskola 
och vårt Gymnasium är dyrare jämfört med liknande kommuner. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
LR i Arvidsjaur 

Bou § 29 Dnr 00053/2013 600 
 
Ordföranden föredrar en skrivelse som är inlämnad av Lärarnas riksförbunds 
representanter i Arvidsjaur.  
 
LR känner stor oro över skolans ekonomiska läge och vad barn- och 
utbildningsnämnden fattar för inriktningsbeslut i frågan. 
De undrar bl a vilken är den långsiktiga planen för gymnasieskolans framtid? 
Vad händer om stödfunktioner och personal på Sandbackaskolan försvinner? 
Vilka program som ska behållas? 
Vad händer om skolan läggs ner?  
Hur påverkar det kommunen och samhället?  
Om vi skickar alla elever till andra orter för sin gymnasieutbildning, hur 
påverkar det kommunens budget och framtid? 
 
LR har många frågor och tankar kring gymnasieskolan i Arvidsjaur och 
förhoppning är att kunna behålla en skola med kompetent personal, som kan 
utbilda kompetenta och nyfikna elever. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Skrivelsen beaktas. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 

Bou § 30 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
 
* Utvecklingsprojekt i Norra regionen som beviljats SIS-medel 2013 
- Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 
* Arbetsförlagt lärande för vuxna – ny rapport 
- Skolinspektionen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



 
ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-03-13 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Kristina Taimi 1          

 5 Catrin Vikström 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo 1          

 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Margot Edström           

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Vakant           

 4 Ulf Isaksson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 9          
 
 
 


