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Bou § 16 Dnr 00078/2014 101 
Tema – Studiebesök Sandbackaskolan 
 
Bou § 17 Dnr 00141/2014 041 
Internbudget 2015 samt långtidsplan t o m 2018 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Bou § 18 Dnr 00166/2014 042 
Delårsrapport 2014-04-30 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 19 Dnr 00241/2013 612 
Programutbud läsåret 2014/2015 vid Sandbackaskolan 
 
Bou § 20 Dnr 00140/2014 612 
Indragning av Stipendium - B-körkort från och med läsåret 2014/2015 för 
elever i åk 1 
 
Bou § 21 Dnr 00060/2014 611 
Timplan för grundsärskolan läsåret 2014/2015 
 
Bou § 22 Dnr 00142/2014 612 
Skrivelse angående nollintag på FTSNOVOR (snöfordonslinjen) 
 
Bou § 23 Dnr 00139/2014 618
Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år 
 
Bou § 24 Dnr 00273/2014 006 
Ändring av sammanträdesdagar 2014 
 
Bou § 25 Dnr 00167/2014 052 
Verksamhetsstöd för år 2015 – Teknikens Hus 
 
Bou § 26 Dnr 00274/2013 041 
Omfördelning av internbudget 2014 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 27 Dnr 00076/2014 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål 
 
Bou § 28 Dnr 00040/2014 605 
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen, Dnr 41-2014:479 
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Bou § 29 Dnr 00077/2014 600 
Skolchefens rapport år 2014 
 
Bou § 30 Dnr 00077/2014 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
Bou § 31 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 32 
Meddelandeärenden 
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Tema – Studiebesök 
Sandbackaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 16 Dnr 00078/2014 101 
 
Vid dagens sammanträde har ledamöterna besökt Sandbackaskolan. 
 
Biträdande rektor Marja Lundmark och Nils-Åke Asplund har bl a 
informerat om hur sökbilden ser ut nu efter omvalet och tankar kring 
kommande vuxenutbildningar. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Internbudget 2015 samt 
långtidsplan t o m 2018 – 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Ekonomi 
. Ulrika Hallnor 
. Annette Rylén 
 

Bou § 17 Dnr 00141/2014 041 
 
En ekonomisk långtidsplan 2015-2018 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ekonomisk långtidsplan 2015-2018  för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter fastställs. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 17. 1(2) 

Budgetäskande Barn‐och utbildningsnämnden 2015‐2018
Budgetäskande Budgetplan Budgetplan Budgetplan Budget Budget Redovisat

2015 2016 2017 2018 2014 2013 2013

12 POLITISK VERKSAMHET (inkl . löneökn. 2013)
Personal 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 200,0 229,3
Verksamhet 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,7
Kapitalkostnader
Interna hyreskostnader
Summa kostnader 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 230,0 260,0

Intäkter
Internhyror

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 230,0 260,0

2 FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA
Personal 87 233,5 90 097,1 93 652,5 95 838,1 79 772,9 79 774,9 80 515,3
Verksamhet 12 991,0 13 209,0 13 611,4 14 012,3 11 400,3 10 425,2 11 294,4
Kapitalkostnader 680,0 680,0 680,0 680,0 0,0 680,4 680,4
Interna hyreskostnader 12 850,5 12 850,5 12 850,5 12 850,5 10 651,8 12 426,0 11 658,3
Summa kostnader 113 755,0 116 836,6 120 794,4 123 380,9 101 825,0 103 306,5 104 148,4

Intäkter ‐9 290,0 ‐9 290,0 ‐9 290,0 ‐8 700,0 ‐8 712,0 ‐7 495,3 ‐9 365,5
Internhyror

Summa intäkter ‐9 290,0 ‐9 290,0 ‐9 290,0 ‐8 700,0 ‐8 712,0 ‐7 495,3 ‐9 365,5
Netto 104 465,0 107 546,6 111 504,4 114 680,9 93 113,0 95 811,2 94 782,9

8 FRIVILLIG UTBILDNING
Personal 24 195,0 25 868,1 26 902,9 27 710,0 23 490,3 27 464,0 25 945,3
Verksamhet 17 500,0 18 018,2 18 594,8 19 152,6 17 100,0 21 931,5 25 362,9
Kapitalkostnader 620,0 620,0 620,0 620,0 0,0 613,0 613,0
Interna hyreskostnader 6 933,5 6 933,5 6 933,5 6 933,5 6 336,7 6 398,3 6 398,3
Summa kostnader 49 248,5 51 439,8 53 051,2 54 416,1 46 927,0 56 406,8 58 319,5

Intäkter ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐17 645,0 ‐20 175,5
Internhyror

Summa intäkter ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐14 000,0 ‐17 645,0 ‐20 175,5
Netto 35 248,5 37 439,8 39 051,2 40 416,1 32 927,0 38 761,8 38 144,0

NETTOKOSTNAD TOTALT BOU: 140 013,5 144 986,5 150 555,6 155 096,9 126 340,0 134 803,0 133 186,9  
 



 2 (2) 
 
 
Kommentarer budgetförslag BOU: 
Budgetförslaget bygger på i stort sett en oförändrad verksamhet. Höstterminen 2015 kommer en elevkull in 
i förskoleklass som med nuvarande barnantal blir två klasser per årskurs på tätorten istället för tre. 
Personalkostnaden är minskad med en tjänst på grund av detta. Vad gäller den frivilliga utbildningen ser vi 
ett minskat behov av ungdomsgymnasieplatser men ett ökat behov av vuxenutbildning. Exempelvis att öka 
anställningsbarheten för arbetslösa, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända. De förändringar i 
förvaltningsorganisationen som diskuteras är inte medtagna i förslaget. 
 
Personal 
Budgeten för personalkostnader är uppräknade med löneökningar för 2014 med 3,0 % samt 2015-2018 
enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna avseende konjunkturlönestatistiken. 
I budget ligger även kostnadsökning för utökad undervisningstid i matematik på högstadiet samt täckning 
för nedsättningar i tjänst för de lärare med karriärstjänster, 625 tkr. I förslaget ligger även en ny tjänst som 
socialpedagog som ska stötta familjer och barn i behov av särskilt stöd (450 tkr). Kostnad för 
nattisverksamhet (omsorg på obekväm tid) enligt beslutat förslag är 1 Mkr finns med i förslaget. 
 
Verksamhet 
Ett nytt avtal för skolskjutsar har upphandlats under 2014 med start höstterminen 2014. Avtalet innebär en 
markant höjning av priserna. De upphandlade turerna blev ca 8 tkr dyrare per skoldag, totalt för 178 
skoldagar 1,4 Mkr. För 2015 beräknas kostnaden för skolskjutsar uppgå till totalt 5,3 Mkr. Övriga 
verksamhetskostnader har uppräknats enligt förändring av KPI. 
 
Kapitalkostnader 
Kostnad för kapitalkostnad och internränta har lagts till i budget motsvarande 2013 års utfall. 
Internhyra 
Internhyra har lagts in utifrån det nya förslaget från fastighetskontoret med en internhyra på skolfastigheter 
med 732 kr/kvm. En hyreshöjning med 2,8 Mkr. Samma internhyra har använts för hela perioden. 
 
Intäkter 
Intäkterna har beräknats till samma nivå som 2014 med tillägg för statsbidrag för 7 st Karriärstjänster som 
ska täcka löneökningen inkl. personalomkostnader. Intäkter för interkommunala avgifter från andra 
kommuner har beräknats i samma nivå som 2014.  
 
Osäkra faktorer 
* Interkommunala avgifter både kostnader och intäkter 
* Införande eller upphörande av riktade statliga bidrag vid reformer inom skolan 
* Skolskjutskostnaderna kan öka ytterligare vid lagstadgat krav på lov-och sommarskola samt eventuell 
ökad utflyttning från tätorten som innebär längre och nya skolskjutsar. 
* Blir nattis en permanent verksamhet? 
* In- och utflyttning av barnfamiljer 
 
_____ 
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Delårsrapport 2014-04-30 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Ekonomi 
. Ulrika Hallnor 
. Annette Rylén 
 

Bou § 18 Dnr 00166/2014 042 
 
Delårsrapport 2014-04-30 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska behandlas.  
 
Prognosen för helåret 2014 visar på en budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2014-04-30 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 18. 1 (24) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 
2 Förskola och grundskola 
 

(Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Prognos 
1401-
1412 

Redovisat 
1301-1304

Förändr. 
mellan 

åren

Personal 82 835,8 30 285,6 37 -2 673,7 82 400,0 29 629,1 101
Verksamhet 11 430,3 3 246,7 28 563,4 11 700,0 3 678,9 87
Interna 
hyreskostnader 10 651,8 3 550,6 33 0,0 10 700,0 4 142,0 85

Summa kostnader 104 917,9 37 082,9 35 -2 110,3
104 

800,0 37 450,0 98
Intäkter -8 712,0 -2 973,9 34 69,9 -8 600,0 -3 228,1 91
Internhyror          
Summa intäkter -8 712,0 -2 973,9 34 69,9 -8 600,0 -3 228,1 91
Netto 96 205,9 34 109,0 35 -2 040,4 96 200,0 34 221,9 99
 
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på ett underskott med -2 Mkr. Vid uppföljning av nettokostnaderna mot en 
budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad har sett ut förra året ligger nettokostnaderna 
ca 230 tkr lägre än budget. Prognosen för helåret 2014 tyder på en budget i balans. 
 
Verksamheten 
Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig.  
 

 Lå 13/14 Lå 12/13 Lå 11/12 Lå 10/11 Lå 09/10 Lå 08/09 Lå 07/08

Antal elever i grundskolan 
inkl. förskoleklass

 

Moskosel 2 6 19 24 23 50 50
Glommersträsk 32 36 38 39 45 57 66
Arvidsjaur tätort 620 592 598 583 578 522 564
Summa 654 634 655 646 646 629 681

    
Antal barn i 
förskola/fritidshem 

2014 2013 2012 2011 2010 

31 dec  resp år  487 472 477 480 475 

 
Personal 
Rekryteringen av behörig personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Förändringar har 
skett såväl på ledningsnivå som inom övriga personalgrupper. Att få behörig personal blir allt 
svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
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Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till sju karriärstjänster. Skolans ledningsgrupp har 
utarbetat ett förslag på tjänsternas inriktning och rekryteringsprocess. Målet är att tjänsterna ska 
vara tillsatta inför hösterminen 2014. 
 
2014-04-31 7,40 36,86 199,80 
2013-04-30 6,02 44,16 195,65 

 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
En sätt att utvärdera skolans måluppfyllelse avseende likvärdig utbildning kan vara att jämföra 
flickor och pojkars meritvärden. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 skiljde det 10 
meritvärdespoäng i slutbetyget från åk 9 mellan pojkar och flickor. Motsvarande statistik för riket 
visade en skillnad på 22 meritvärdespoäng. Året innan var skillnaden i Arvidsjaur 33 poäng. Att det 
finns skillnader mellan pojkar och flickor visar att vår skola inte fullt ut är likvärdig och att vi måste 
fortsätta arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag. 
 
En annan utgångspunkt för att värdera skolans måluppfyllelse är andelen elever som är behöriga att 
söka till gymnasiet. Andelen elever som kommer att sakna behörighet att söka till gymnasiet 
höstterminen 2014 kommer troligtvis att öka. Detta medför att från och med hösten 2014 kommer 
gymnasiet att erbjuda en preparandutbildning. Denna syftar till att eleverna skall kunna bli behöriga 
att söka gymnasiet till nästa läsår, 2015/2016. Dessutom kommer troligtvis ett antal elever gå ett 
tionde år på högstadiet. För eleverna som lämnade grundskolan år 2013 var 90,9 % av eleverna 
behöriga till gymnasiet (86,6 % riket). Eleverna som lämnade grundskolan 2012 var 100 % (87 % 
riket) av eleverna i Arvidsjaur behöriga till gymnasiet.  
 
Framtiden 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en provperiod av omsorg på obekväm arbetstid. Försöket sker 
i sex månader med start den 1 September. 
När det gäller den frivilliga utbildningen ser vi ett minskat behov av ungdomsgymnasieplatser men 
ett ökat behov av vuxenutbildning både på grundläggande nivå (årskurs 7-9) samt på gymnasienivå. 
Vi hoppas också på att vi får tillgång till lärarutbildningar på distans via Lärcentra och Akademi 
Norr. Kompetensförsörjningen i kommunen inom områden som kräver utbildning kan stärkas 
genom distansutbildningar på  orten. 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att nå 
målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader i 
måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
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En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån den strida ström av nya statliga 
direktiv. Att lyckas i rekryteringen av ny personal kommer även fortsättningsvis vara av stor 
betydelse. 
 
Skolinspektionen kommer under 2014 att genomföra en regelbunden tillsyn av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.   
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att minska något. I medeltal innebär det ca 2 barn färre per 
årskurs. Förskolan och skolans verksamhet har under den kommande femårsperioden en relativt 
konstant volym av barn och elever. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande barn- och utbildningsnämnden 
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81 SANDBACKASKOLAN 
 

(Tkr) 2014 2013 

  
Budget  

Redovisat 
1401-1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Prognos 
1401-1412 

Redovisat 
1301-
1304 

Förändr. 
mellan 

åren

Personal 24 192,0 9 381,9 39 -1 317,9 23 400,0 10 786,5 87
Verksamhet 17 100,0 5 373,6 31 326,4 17 100,0 11 570,1 46
Interna hyreskostnader 6 336,7 2 112,2 33 0,0 6 400,0 2 132,8 92
Summa kostnader 47 628,7 16 867,7 35 -991,5 46 900,0 24 489,4 68
Intäkter -14 000,0 -5 338,8 38 672,1 -13 600,0 -7 235,9 74
Internhyror    0      0
Summa intäkter -14 000,0 -5 338,8 38 672,1 -13 600,0 -7 235,9 74

Netto 33 628,7 11 528,9 34 -319,3 33 300,0 17 253,5 66
 
 
Ekonomi 
Arbetet med att åstadkomma en budget i balans fortsätter utan att Sandbackaskolan för den skull 
gör avkall på det pedagogiska uppdrag som åligger gymnasieskolan. Verksamheten är nu 
omorganiserad för att bättre passa in i de budgetförutsättningar som elevunderlaget avspeglar. 
 
Sandbackaskolans prognos för helåret 2014 visar på en budget i balans. Månadsvis görs även 
uppföljning av personalkostnaderna med en budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad 
har sett ut förra året. Vid den jämförelsen ligger personalkostnaderna ca 600 tkr lägre än budget. 
 
För att även fortsättningsvis hålla både en hög kvalitet på skolans arbete och god ekonomisk 
hushållning måste skolan fortsätta sin satsning på vuxenutbildningar, då elevunderlaget till 
ungdomsgymnasiet även i framtiden är begränsat. Alla inom kommunen måste hjälpas åt och bli 
bättre på att marknadsföra de utbildningar som orten har att erbjuda. Ett ökat behov finns att på sikt 
starta upp en Grundvuxutbildning.  
 
I skrivande stund arbetar skolan med att förbereda och genomföra antagning till höstens olika 
utbildningar. Antagen kommer att avspeglas i filosofin ”att varje program skall bära sina egna 
kostnader”. Ett mycket sunt tänk, då ekonomiskt oförsvarbara antagningar endast genererar 
merkostnader för skolan som helhet och orsakar oönskade konsekvenser för skolans övriga 
verksamheter. 
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Verksamheten 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa
Fordonsprogrammet (FT) 19 ----- -----  19 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik ----- 2 1  3 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik ----- 27 18  45 
Fordonsprogrammet (FTR) 4 1 5  10 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 6 0 5  11 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 0 0 1  1 
Estetiska programmet bild och form (ES) 0 0 3  3 

 Vård- och omsorgsprogrammet 11 8 5  24 
Ekonomiprogrammet (EK) 15 11 0  26 
Samhällsprogrammet (SA) 0 0 8  8 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 0 11 14 1 26 
Teknikprogrammet (TE) 0 0 6  6 
Introduktionsprogram, övriga 7 2 5  14 
Introduktionsprogram, språkintroduktion 15 4 10 2 31 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan 2 0 2 2 6 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 2  2 

Summa elever inom gymnasieskolan: 79 66 85 5 235 
 
 

Svenska för invandrare (SFI) 52 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 14 
Vuxenutbildning per distans 20 
Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 10 
Restaurang och Livsmedel 7 
Hotell och service, lärlingsutbildning, 
slutade 140425 0 

Summa elever inom vuxenutbildning: 103 
Totala antalet elever vid 

Sandbackaskolan 140430: 338 
 
Nuvarande utbildningsupplägg av Språkintroduktionsprogrammet är inte anpassat efter de 
kunskapsbehov som dessa nyanlända ungdomar har. Att bedriva programmet som en två-års-
utbildning är en för kort tid för att kunna tillägna sig en likvärdig kunskapsbas motsvarande en elev 
som gått nio år i svensk grundskola. Utbildning på programmet kommer istället omorganiseras och 
vara treårig.  

Procentuell fördelning: 
 
Ungdomsgymnasiet: 235/338 ≈ 69,5% 
 
Vuxenutbildningar: 103/338 ≈ 30,5% 
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Program där för få elever finns inskriva inom ramen för programmets tre-åriga-struktur kommer att 
resultera i ett nollintag eller läggas ned. 
 Det Estetiska programmet fasas ut och kommer därefter att läggas ned. 
 Det Tekniska programmet fasas ut och en nedläggning förordas. 
 Nollantagning genomförs på Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang och 

livsmedelsprogrammet inför ht 2014. Till hösten hoppas dock skolan kunna starta upp 
vuxenutbildningar inom ramen för dessa båda program, bara vi har tillräckligt många sökande 
så att antagningen kan motiveras kostnadsmässigt. 

 Nollantagning kommer även att göras för intag på FTR (”Skoterprogrammet”) på grund av för 
få sökande. Detta innebär att det kommer att finnas fem (5) elever inskrivna i 
programstrukturen för läsåret 2014/15. Om programmet skall ges ännu en chans att 
marknadsföra sig under nästa läsår, så måste ett nytt politiskt beslut fattas. Annars förordas en 
nedläggning och utfasning, då elevantalet inte på långa vägar kan anses motsvara det som krävs 
för att programmet skall bära sina egna kostnader. 

 
En översyn av skolans befintliga maskinpark kommer att inledas. Fordon som inte kan sägas bära 
sin egen kostnad kommer att avyttras alternativt hyras ut under de perioder de inte används. 
 
Osäkerhet råder i skrivande stund över vilka ämnen som Sandbackaskolan skall erbjuda inom 
ramen för ett Preparandår och hur pass resurskrävande denna satsning förväntas bli. Detta är 
någonting som vi med säkerhet först vet när årskurs 9 har fått sina slutbetyg. 
 
Händelser av betydelse 
Sandbackaskolan har beviljats statsbidrag att bedriva tre utbildningar inom ramen för 
vuxenutbildning; Bussförarutbildning, Kockutbildning och Vård- och Omsorgsutbildning. Skolan 
kommer även framledes att aktivt försöka starta upp nya utbildningar inom ramen för Komvux, bara 
intresse finns och att tillräckligt många sökande anmäler sig så att utbildningarna kan motiveras 
kostnadsmässigt. 
 
Den 25 april avslutades en vuxenutbildning med inriktning mot Hotell & Service i samarbete med 
Malå, Sorsele o Arjeplog.  
 
Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2014-04-30 2,50 20,63 50,85 
2013-04-30 5,00 60,19 60,05 

 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Siffrorna för Sandbackaskolans sjukfrånvaro är fortsatt låga, vilket är mycket positivt. Antalet 
omräknade heltider är 9 tjänster färre än motsvarande period i fjol. 
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Framtiden 
Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla fullt ut från och med 1 juli 2015. Regeringen har nu 
beslutat om ett antal övergångsregler som förhoppningsvis kommer att underlätta situationen under 
kommande läsår, men svårigheten att få behöriga lärare i alla ämnen kvarstår. Det är speciellt svårt i 
mindre ämnen som till exempel filosofi och psykologi. Ämnen med få kurser per läsår. En 
inventering är nu genomförd och skolan har en god överblick vilka kompetenser vi har att använda 
oss av till läsåret 2014/15. Konstateras är att behovet av en legitimerad lärare inom ämnet 
Naturkunskap står högt på rekryteringslistan. 
 
Sandbackaskolan förbereder sig inför den regelbundna tillsynen som Skolinspektionen kommer att 
göra under 2014. 
 
Vikten av att bygga ut Komvux blir alltmer uppenbar, då en ovanligt hög andel av de elever som för 
närvarande är inskrivna vid Sandbackaskolan är inskrivna i Komvux (103 av 338 elever), vilket 
motsvarar drygt 30% av skolans totala elevunderlag. Fler och fler kommer i framtiden att efterfråga 
Grundvux och en planering för att möta detta ökande behov bör arbetas fram.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Se bilaga. 
 
 
Eivor Kebert 
Rektor Sandbackaskolan 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2014 8 (24) 
Januari – April Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
12 Barn-och utbildningsnämnden 
 

(Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 270,0 55,0 20 35,0 100,0 55
Verksamhet 30,0 1,9 6 8,1 12,8 15
Interna 
hyreskostnader   0    0
Summa kostnader 300,0 56,9 19 43,1 112,8 50
Intäkter   0    0
Internhyror   0    0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
Netto 300,0 56,9 19 43,1 112,8 50
 
 
Verksamheten 
 
Nämnden och beredningen har haft ett sammanträde vardera under perioden. 
Redovisning av elevernas måluppfyllelse vid Fridhemsskolans gjordes till beredningen och till 
nämnden redovisades årskurs 3 och 6 måluppfyllelse. 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Ledningsfunktion 
 

(Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 2 593,7 995,3 38 -130,7 809,8 123
Verksamhet 6 432,8 1 967,5 31 176,8 1 863,0 106
Interna 
hyreskostnader   0    0
Summa kostnader 9 026,5 2 962,8 33 46,0 2 672,8 111
Intäkter -6 686,8 -2 357,5 35 128,6 -2 318,9 102
Internhyror   0    0
Summa intäkter -6 686,8 -2 357,5 35 128,6 -2 318,9 102
Netto 2 339,7 605,3 26 174,6 353,9 171
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på en budget i balans. Innevarande upphandlade skolskjutsavtal går ut per den 
siste juni och en ny upphandling har genomförts. Den nya upphandlingen blev betydligt dyrare än 
tidigare avtal med en kostnadsökning på ca 8 tkr per skoldag. Detta innebär att budgeten för 
skolskjutsar på 3,9 Mkr inte kommer att hålla utan kostnaden beräknas bli 4,5 Mkr. 
 
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.  
 
Personal 
Den centrala administrationen har under januari till april uppgått till 2,75 tjänst samt 0,5 tjänst som 
skolbibliotekarie. 
 
Framtiden 
Gymnasiesamverkan med andra kommuner har intensifierats och är en förutsättning för våra 
kommuners arbetskraftsförsörjning och attraktivitet. En utredning av gymnasiesamverkan mellan 8 
kommuner i Västerbottens inland samt Arvidsjaur och Arjeplog har påbörjats. En första avstämning 
sker i slutet av maj och slutrapporten ska var klar till den 29 augusti. 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att nå 
målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader i 
måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
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En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån den strida ström av nya statliga 
direktiv och att lyckas i rekrytering av ny personal. 
Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att ha attraktiva arbetsplatser. 
 
Skolinspektionen kommer under 2014 att genomföra en regelbunden tillsyn av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.   
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att minskar något. I medeltal innebär det ca 2 barn färre 
per årskurs. Förskolan och skolans verksamhet har under den kommande femårsperioden en relativt 
konstant volym av barn och elever. 
 
Ledningsfunktionen för förskolan på centralorten och i Moskosel är omorganiserad med endast en 
Förskolechef och fyra samordnare på respektive enhet. Utvärdering av detta kommer att ske under 
maj och december månad 2014. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 14 612,6 5 542,2 38 -671,3 5 487,8 101
Verksamhet 1 200,0 306,2 26 93,8 373,4 82
Interna 
hyreskostnader 2 585,0 861,7 33 0,0 861,7 100
Summa kostnader 18 397,6 6 710,1 36 -577,6 6 722,9 100
Intäkter -100,2 -94,4 94 61,0 -80,2 118
Internhyror   0    0
Summa intäkter -100,2 -94,4 94 61,0 -80,2 118
Netto 18 297,4 6 615,7 36 -516,6 6 642,7 100
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på ett underskott mot budgeten i 12-delar. Månadsvis görs även uppföljning 
av personalkostnaderna med en budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad har sett ut 
förra året. Vid den jämförelsen ligger personalkostnaderna ca 200 tkr lägre än budget. Då vi inte har 
lyckas rekrytera personal på vakanta tjänster har vi fått hitta kortvariga vikarielösningar. Ett beslut 
från Skolinspektionens analyseras och det kan medföra att vi måste se över personal- och 
kompetensbehovet inför läsåret 14/15. 
 
Verksamheten 
Antal elever: 
 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Särsk. Summa
Vt 2014 68 70 62 5 205 
Vt 2013 71 57 62 3 193 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolan har återigen gått vidare till riksfinal i teknikåttan via regionsfinal i Kiruna. 
Vi har också för första gången genomfört ferieskola under sportlovet för att öka elevers 
måluppfyllelse. Vi har ökat samarbetet med Sandbackaskolan runt elever som riskera att inte nå 
behörighet till gymnasiet. Vi har också ett samarbete med Leeds för att bli ännu bättre på 
coachning, restorative practice ( konflikthantering ) och användning av tidsenliga verktyg i 
undervisningen. Ett EU-projekt som avslutas i höst. Nationella fortbildningssatsningen Mattelyftet 
pågår och upplevs positivt av lärare. Vi har fått ett beslut från Skolinspektionen som kräver åtgärder 
i ett elevfall. 
 
Personal 
Under hela första tertialen har vi försökt rekrytera personal för att täcka vakanser och sjukskrivna. 
Vi har fler anställda på tidsbegränsade tjänster då det är svårt att rekrytera behöriga lärare.  
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 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-04-30 3,21 0,00 34,65 
2013-04-30 1,93 0,00 34,70 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Måluppfyllelsen för åk 8 och 9 är lägre än förra läsåret och därför erbjuds fast tid på tisdagar för 
extra stöd, läxläsning och möjlighet att göra rester och omprov varje vecka. All personal via 
arbetslagen är involverade i denna verksamhet. Vi ser att insatser från skola, elev och hem ger 
resultat. Antalet elever som kommer att sakna behörighet till gymnasiet kommer att öka i år. Det 
medför att vi får elever som får börja på preparandutbildning på Sandbacka. Preparandutbildningen 
syftar till att få elever behöriga till ett gymnasieprogram läsåret efter. Vi erbjuder även elever att gå 
ett 10:e år på Fridhemskolan. 
 
Elevrådet fungerar bra och det är en god dialog med föräldrarådet. 
 
Framtiden 
Att lyckas rekrytera kompentent behörig personal som har lärarlegitimation kommer att bli 
avgörande för utvecklingen. Att förstärka behörigheten i ämnen såsom matematik och engelska från 
lågstadiet upp till högstadiet är av högsta prioritet.  
 
Att med satsning på tidsenliga verktyg få större möjlighet till att utveckla och förbättra 
undervisningen. Vi fortsätter att stärka arbetslagsarbetet som redan idag upplevs positivt bland 
personalen. 
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 27 123,5 9 988,7 37 -947,5 9 823,5 102
Verksamhet 1 500,0 258,8 17 241,2 388,4 67
Interna 
hyreskostnader 3 991,9 1 330,6 33 0,0 1 478,0 90
Summa kostnader 32 615,4 11 578,1 35 -706,3 11 689,9 99
Intäkter -500,0 -126,2 25 -40,5 -275,8 46
Internhyror   0    0
Summa intäkter -500,0 -126,2 25 -40,5 -275,8 46
Netto 32 115,4 11 451,9 36 -746,8 11 414,1 100
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på ett underskott mot budgeten i 12-delar. Månadsvis görs även uppföljning 
av personalkostnaderna med en budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad har sett ut 
förra året. Vid den jämförelsen ligger personalkostnaderna ca 270 tkr lägre än budget. Däremot ser 
jag redan nu i och med att vi kommer att få fler elever till hösten i behov av särskilt stöd på vår 
skola att det kommer att vara en utmaning. Vi är i en slimmad organisation och sjukfrånvaro 
påverkar de kollegor som är på arbetsplatsen då det är svårt att få tag på vikarier med rätt 
kompetens. 
 
Verksamheten 
Elevantalet har ökat under vårterminen 2014 i och med att vi totalt har fått nio nya elever under 
2014. Att introducera nya elever under pågående läsår är en utmaning ur pedagogiskt perspektiv, då 
eleverna ska lära känna nya klasskamrater och skolan ska genomföra en analys av vilka 
förkunskaper eleverna har. Flertalet av de elever som vi tagit emot efter jul har varit i behov av 
särskilt stöd. Vi ser även över våra rutiner gällande att säkerställa en bra skolgång för nyanlända 
elever i och med att vi inte har förberedelseklass på vår skola längre. 
  
6-års verksamhet och grundskola 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Särsk. Summa 
Vt 2014 70 53 58 62 65 53 50 4 415 
Vt 2013 52 53 55 65 51 54 64 2 396 
 
 
Fritidsverksamhet 

 

 

 Hagen Kullen Lunden Bullerbyn Summa 
2014-04-30 47 34 38 65 184 
2013-04-30 35 36 35 47 153 
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Händelser av betydelse 
Under nuvarande vårtermin har vi haft en extra kostnad då vi valt att dela en klass under en period 
på grund av allergier. En utökad kostnad för att säkerställa undervisningen kan uppstå och det 
sprider signaler till övriga som vistas i lokalerna. Sedan nästan 1,5 år tillbaka arbetar A-hälsan med 
att göra en genomgång av Tallbackas lokaler. Det som har uppdagats nu är att det finns fukt i 
källaren och dräneringen kommer att ses över när tjälen gått ur marken. Även mätning av luften i 
klassrummen har skett under våren, A-hälsans skyddsingenjör håller på att göra en analys av 
mätdata. Frustrationen är stor bland personalen och oron har även spridit sig till föräldrar. Vi 
uppdaterar vår personal av den information som vi får vid våra möten med A-hälsan och 
fastighetschefen. Även vid föräldraråd har frågan lyfts och diskuterats. 
 
Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal 
omräknade 
heltider*) 

2014-04-30 11,92 42,86 63,90 
2013-04-30 6,65 31,29 62,10 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Sjukfrånvaron har ökat under vårterminen. Vi arbetar enligt de rutiner som finns i det 
personalpolitiska handlingsprogrammet och eftersträvar att så mycket som möjligt av vårt 
rehabiliteringsarbete ska vara förebyggande. Vi har även tagit stöd av personalkonsulent och A-
hälsan för att arbeta ännu mer aktivt med arbetsmiljöarbete och ledarskap i samtal med 
arbetsgrupper under våren. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Eleverna inom förskoleklass deltar i planeringen av undervisningen. LUS-screening (mätning av 
elevernas Läs Utvecklings Schema) sker under höstterminen. Resultaten av nationella proven 
meddelas så klart de är sammanställda. 
 
Framtiden 
I dagarna skickas anbudet ut på ombyggnationer av fritids och förskoleklassens lokaler. Vi ser över 
personalorganisationen för fritids och förskoleklass från och med hösten. Den period som vi 
passerar nu ägnar vi som rektorer mycket tid till organisationsarbete inför kommande läsår. Vi har 
haft ute ett flertal tjänster för sökning då vi inte haft fullt behörig personal tillsatt på vissa tjänster. 
Det är en stor utmaning att rekrytera personal och vi märker att de som är intresserade av att jobba 
hos oss har höga lönekrav, en bild som vi ser kommer att finnas med i framtiden.  
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 5 048,4 1 944,9 39 -262,1 1 712,3 114
Verksamhet 300,0 49,9 17 50,1 71,2 70
Interna 
hyreskostnader 1 606,3 535,4 33 0,0 557,7 96
Summa kostnader 6 954,7 2 530,2 36 -212,0 2 341,2 108
Intäkter -425,0 -102,3 24 -39,4 -122,7 83
Internhyror   0    0
Summa intäkter -425,0 -102,3 24 -39,4 -122,7 83
Netto 6 529,7 2 427,9 37 -251,3 2 218,5 109
 
Ekonomi 
Inför budgetåret 2014 har vi aktivt arbetat med att se över vår personalbudget inför detta 
verksamhetsår och arbetet pågår för fullt med organisationen inför läsåret 2014/2015. 
Periodresultatet visar på ett underskott mot budgeten i 12-delar. Månadsvis görs även uppföljning 
av personalkostnaderna med en budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad har sett ut 
förra året. Vid den jämförelsen ligger personalkostnaderna ca 160 tkr högre än budget. Vi ser ett 
något vikande elevunderlag samtidigt som förändrade tider med skolskjutsar medför ett utökat 
behov av personal som ansvarar för tiden mellan skolskjutsar anländer/avgår i anslutning till 
skoldagen. Vi har fortfarande många barn i behov av stöd både inom skola och inom 
förskola/förskoleklass. Vi har ett nära samarbete mellan förskoleklass och skolverksamhet för att 
samnyttja personal för att ge barnen och eleverna goda pedagogiska förutsättningar. 
 
Verksamheten 
Under vårterminen har vi haft en stabil personalsammansättning och trots att vi haft en medarbetare 
i förskolan som varit tjänstledig under en längre period har de resterande i personalstyrkan 
tillsammans med vikarier drivit verksamheten framåt i en positiv anda. Under sportlovet hade vi en 
kompetensutbildningsdag för personal inom förskoleklass och personal som arbetar med åk 1-6 där 
vi arbetade kring stress, bemötande och förhållningssätt. På Parkskolan har vi en hög behörighet 
bland de som jobbar som klasslärare 100 % är utbildade lärare. Inom förskolan har vi haft en 
gemensam fortbildningsdag när vi arbetat med målen enligt läroplanen. 
 
 6-års verksamhet och grundskola 
 
 6 års Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa:
Vt 2014 3 5 3 7 3 4 7 32 
Vt 2013 5 4 7 4 5 7 4 36 
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 Förskola Fritids Summa
2014-04-30 24 8 32 
2013-04-30 24 11 35 
 
Händelser av betydelse 
En positiv faktor är att vi lyckats anställa en lärare i musik under denna termin som på ett positivt 
sätt tagit sig an undervisningen.  
 
Personal 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2014-04-30 13,25 
2013-04-30 11,10 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Eleverna inom förskoleklass och de äldre barnen på förskola deltar i planeringen av undervisningen. 
LUS-screening (mätning av elevernas Läs Utvecklings Schema) årskurs 3 visar att samtliga elever 
nått minst LUS-punkt 13, det mål som satts. Samtliga elever som genomfört nationella proven i Ma 
och Sv har klarat dessa. I engelska är det 29 % av eleverna som inte nått minst E som resultat på de 
nationella proven.  
 
Framtiden 
Vi arbetar med organisationen inför kommande läsår, både med att se över arbetsåret inom årkurs 1-
6 men även förskoleklass och förskola då elev- och barnunderlaget kommer att vara förändrat inför 
hösten på så sätt att förskoleklassen kommer att öka, förskola kommer att öka och skola minska 
något. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Tallkottens förskola 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 1 442,2 533,2 37 -52,5 759,0 70
Verksamhet 55,0 37,4 68 -19,1 61,2 61
Interna 
hyreskostnader 103,0 34,3 33 0,0 458,0 7
Summa kostnader 1 600,2 604,9 38 -71,5 1 278,2 47
Intäkter   0    0
Internhyror   0    0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
Netto 1 600,2 604,9 38 -71,5 1 278,2 47
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på ett underskott mot budget med ca 70 tkr. Både personalkostnader och 
verksamhetskostnader ligger över budget. 
 
Verksamheten 
Förskolans egna mål ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med kommunens 
värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. Värdegrundsarbetet pågår 
dagligen i all verksamhet. 
 
6-års verksamhet  
 6 års 
Vt 2014 2 
Vt 2014 2 
 
Fritidsverksamhet och förskola  
 Förskola Fritids Summa
2014-04-30 11 1 12 
2013-04-30 10 3 13 
 
Händelser av betydelse 
Sedan 8 december 2013 vistas förskolan och förskoleklass/fritids i nya lokaler. Lokalerna är 
trivsamma och idag väl anpassade till verksamhetens behov. 
Personalens fokus har legat på att skapa en trygg och säker miljö för barnen samt att inreda lokalen 
så att lärmiljön blir så inbjudande som möjligt för barnen. 
Förskolan arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga uppföljning av 
fastställda mål, utvärdering, dokumentation och analys, de fyra delar som samverkar i det 
pedagogiska året i förskolan. 
Barnantalet har under vårterminen ökat något. 
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Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. På Tallkotten är det något högre på grund av att 
förskoleklass och fritidsbarn också vistas där. Personalens goda kompetens möjliggör en hög 
kvalitet i förskolans verksamhet. 
 
 Antal omräknade 

heltider*)
2014-04-30 3,75 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars delaktighet. Förskolan fokuserar på Glädje, 
respekt och ett professionellt förhållningssätt.  
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamheten. 
140430 var nyckeltalet 3,14 barn per personal 
 
Framtiden 
Förskolans verksamhet i de nya lokalerna fortgår och förbättringar av utemiljön sker under andra 
halvåret.  
Bemanningen förblir oförändrad under nästa läsår. 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal 3 068,0 1 262,6 41 -239,9 803,1 157
Verksamhet 748,5 167,7 22 81,8 479,1 35
Interna 
hyreskostnader   0    0
Summa kostnader 3 816,5 1 430,3 37 -158,1 1 282,2 112
Intäkter -500,0 -80,0 16 -86,7 -187,7 43
Internhyror   0    0
Summa intäkter -500,0 -80,0 16 -86,7 -187,7 43
Netto 3 316,5 1 350,3 41 -244,8 1 094,5 123
 
Ekonomi.  
Ytterligare en specialpedagog är under detta läsår anställd vid elevhälsan och en lärare med 
specialpedagogisk kompetens kommer att anställas från hösten, då vi erhållit statsbidrag från 
Skolverket för förstärkt elevhälsa. Rekvirering av medlen kommer att ske under maj månad, men 
erhålls först i juni. Ett underskott kommer eventuellt därför att finnas när det gäller elevhälsans 
personalbudget.  
 
Verksamheten 
De juridiska delarna för elevhälsan som föreskrivs i skollagen är uppfyllda. Huvuduppdraget- att 
arbeta främjande har skett på följande sätt: 
Hälsosamtal och Öppna jämförelser/mjuka värden (som är knutna till våra nyckeltal) - resultatet av 
dessa, kommer att redovisas i nästa tertialrapport, ABC- utbildning- kurator, uppstart hösten 2014, 
ANDT- arbete- pågår under hela året, Ungdomsuppföljning, Handledning av personal, Främjande 
värdegrundsarbete i flera klasser. 
 
Händelser av betydelse 
Från och med 2014-01-01 är även en IKT pedagog anställd vid elevhälsan för att arbeta med 
implementering av IKT-planen.  
 
Personal 
En arbetsmiljöplan tillsammans med A-hälsan har upprättats och personalen arbetar aktivt utifrån 
den. 
Då elevhälsan har fem olika personalkategorier knutet till sin verksamhet, har elevhälsochef haft 
specifika yrkesträffar med de olika grupperna. 
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Framtid 
För att ett långsiktigt främjande specialpedagogiskt arbete ska kunna ske inom skolans 
verksamheter, bör ytterligare en specialpedagog knytas permanent till elevhälsan. Denna 
specialpedagog skulle då ha huvudansvaret för att driva förändringsarbetet framåt när det gäller tal- 
språk och kommunikation, lässtrategier- läsförståelse tillsammans med skolutvecklaren. 
Omfördelning av ytterligare resurser till elevhälsan bör därför ske, så att underskott inte uppstår vid 
årets slut. 
 
En verksamhetsplanering för 2014 har upprättats vid årets början och kommer att revideras då 
elevhälsopersonalen tillsammans med rektorer bestämt vilka insatser som ska ske under kommande 
läsår. Insatserna ska baseras på resultat från hälsosamtal, Öppna jämförelser, önskemål från 
skolornas personal samt observationer gjorda av elevhälsopersonalen. 
 
 
Lise-Lotte Johansson/ 
Elevhälsochef och specialpedagog 
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225 och 227 Förskola tätort 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisa
t 1301-

1304 

Förändrin
g mellan 

åren
Personal 28 677,4 9 963,8 35 -404,7 10 133,4 98
Verksamhet 1 084,0 448,5 41 -87,2 408,2 110
Interna 
hyreskostnader 2 365,6 788,5 33 0,0 786,5 100
Summa kostnader 32 127,0 11 200,8 35 -491,8 11 328,1 99
Intäkter -500,0 -213,6 43 46,9 -242,9 88
Internhyror   0    0
Summa intäkter -500,0 -213,6 43 46,9 -242,9 88
Netto 31 627,0 10 987,2 35 -444,9 11 085,2 99
 
Ekonomi  
Periodresultatet visar på ett underskott mot budget med ca 400 tkr. Vid uppföljning av 
nettokostnaderna mot en budget periodiserad efter hur förbrukningen per månad har sett ut förra 
året ligger nettokostnaderna ca 150 tkr lägre än budget. 
 
Verksamheten 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med kommunens 
värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. 
Inskrivning av barnen sker under hela året. Antalet inskrivna barn är högre på vårterminen än under 
höstterminen. 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i all verksamhet. Samiska språk och kulturaktiviteter ingår 
också som en del av verksamheten. 
 
 2014-04-30 2013-04-30
Harens förskola 53 50 
Nyborgs förskola 119 124 
Skogsbacken förskola 48 48 
Stortorgets förskola 39 49 
Summa: 259 271 
 
Händelser av betydelse 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. Sedan 1 december 2013 provar vi under ett år en 
ny organisation som innebär att en förskolechef ansvarar för alla förskolor i tätorten. På varje 
förskola finns en utsedd samordnare som ansvarar för till exempel vikarieanskaffning. Utvärdering 
ska ske under maj månad samt i december 2014.  
Samtliga förskolor arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga 
uppföljning av fastställda mål, utvärdering, dokumentation och analys, de fyra delar som samverkar 
i det pedagogiska året på förskolan.   
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Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. Ibland är bemanningen högre och då finns det 
särskilda skäl till det. Den goda kvalitet vår förskola besitter beror till stor del på att personalen 
genom sin utbildning har en gedigen kompetens. Under de första månaderna 2014 har personalen 
varit extra hårt drabbade av både influensor och vinterkräksjuka.   
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-04-30 5,92 23,47 68,25 
2013-04-30 6,36 53,48 68,75 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barn och föräldrars delaktighet. 
Förskolan fokuserar på Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt. 
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamhet. 
140430 var nyckeltalet för tätortens förskolor 4,03 barn per personal 
 
Framtiden 
Födelsetalet är stabilt och SCBs prognos visar på att så ska det förbli i vart fall fyra år framåt. 
Barnens eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan och det bidrar till att 
verksamheten är svårplanerad. 
I dagarna fastställs organisationen för barn i behov av omsorg kvällar, nätter och helger. 
Verksamheten startar 140901 på prov i sex månader.  
Höstens organisation planeras just nu utifrån det vi vet idag, förutsättningarna ändras mycket snabbt 
i förskolan, det kan komma att bli omflyttningar av de placerade barnen beroende på hur många 
barn som ska placeras på Harens förskola där de barn som har behov av omsorg på obekväm 
arbetstid ska vara inskrivna. 
Vår sommaröppna barnomsorg infaller veckorna 28-31 och placeras på Nyborgs förskola där även 
Ringelskolans fritids ska vistas. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef 
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234 Skolbibliotek 
 

 (Tkr) 2014 2013 

  
Budget 

Redovisat 
1401-
1404

Förbr 
i %

Period-
resultat

Redovisat 
1301-
1304 

Förändring 
mellan 

åren
Personal   0    0
Verksamhet 80,0 9,1 11 17,6 21,5 42
Interna 
hyreskostnader   0    0
Summa kostnader 80,0 9,1 11 17,6 21,5 42
Intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
Internhyror   0    0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
Netto 80,0 9,1 11 17,6 21,5 42
 
Ekonomi 
Budgeten för skolbiblioteken på Nyborgs, Ringel, Fridhem och Parkskolan ligger på 80 000 kr. Slår 
man ut denna summa på antal elever i grundskolan samt antal förskolebarn som har tillgång till 
Nyborgs förskolebibliotek blir summan för inköp 104 kr/elev. Övriga förskolor nyttjar 
kommunbibliotekets bestånd. Inköp till skolbiblioteken görs kontinuerligt och enligt budgetplan.  
 
Biblioteksplanen 2010-2013 
Biblioteksverksamheten skall ge barn och unga de färdigheter som behövs för att utveckla 
sin inlevelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. 
 

 Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och 
läsförståelse och därför skall biblioteksverksamheten ge alla barn tillgång till ordet, 
väcka läslusten och stimulera dem att själva uttrycka sina tankar och känslor i ord. 

 Biblioteksverksamheten skall stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn 
redan från tidig ålder och aktivt verka för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen 
ålder. 

 Biblioteken skall erbjuda en ungdomsverksamhet som stöder ungdomarnas växande 
och utveckling och som visar på bibliotekets möjligheter. Barns och ungdomars vilja 
och önskemål ska särskilt beaktas. 

 Alla skolor skall ha ett väl fungerande bibliotek där medieutbudet är anpassat efter 
elevernas behov och skolans inriktning. Skolbiblioteken skall vara bemannade så stor 
del av skoldagen som möjligt. 

 Skolbiblioteken skall ha ett brett spektrum av olika typer av medier som är sorterade 
så att de fungerar som en resurs i undervisningen och i det pedagogiska arbetet. 

 Skolbiblioteken skall erbjuda elever och lärare vägledning, handledning och undervisning i 
informationssökning likaväl som god läsmiljö.  

 I nära samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden 
och kommunstyrelsen (gymnasieskolan) skall skolbiblioteksverksamheten bedrivas 
och utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden svarar för personal, skötsel, planering och 
inköp. Barn- och ungdomsnämnden svarar för lokaler och anslag för medieinköp och 
datorer samt fortbildning av lärare i bibliotekskunskap, källkritik och sökkunskap. 
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Verksamheten 
Verksamheten med förskolornas bokpåsar för utlån till föräldrar fortgår. Förskolans femåringar har 
besökt biblioteket för sagostund på temat rim och ramsor. För 6-åringarna 
har Boklek hållits. Syftet är att på ett roligt och lekfullt sätt visa och lära barn om biblioteket samt 
överlämna det första bibliotekskortet. 
 
Åk 1-3 besökte biblioteket inför sitt läsprojekt i mars. Vi dukade även upp ett bokbord på 
kommunbiblioteket dessa veckor för föräldrar och barn. 
2013 års böcker presenterades för samhällets femteklassare och för låg- och mellanstadiet i 
Glommersträsk i Bokjuryn, ett nationellt läsfrämjande projekt för barn och ungdomar, där barnen 
får rösta fram sin favoritbok. Åk 6 från Ringelskolan har besökt biblioteket och lärt sig att använda 
bibliotekets digitala katalog. 
 
Bibliotekets samarbete med pedagogerna är viktigt. Vi presenterade ett bokbord med ny litteratur i 
samband med studiedagarna i mars. Barnbibliotekarien har deltagit i en kursdag i Skellefteå rörande 
läsförståelse och deltar i regelbundna möten med specialpedagogerna. 
Barnbibliotekarien har även träffat förskolans rektor och specialpedagog för att diskutera 
språkutveckling och samarbete. Barnbibliotekarien har träffat låg – och mellanstadiets lärare vid ett 
informationstillfälle under terminen för att informera om bibliotekets aktiviteter och diskutera 
skolbiblioteksfrågor. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har ökat med 28 % jämfört med samma period 2013. 
Fridhemskolans ökning samma period har gått från 146 lån till 579 lån. Den stora ökningen beror på 
att under samma tid förra året fanns inte schemalagd lästid för alla klasser vilket finns detta läsår. 
Antal lån/elev på Ringelskolan är 8,3. På Fridhem 3,0 och på gymnasiet låga 0,7. 
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som har huvudansvar för barn- och 
skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken. Ringelskolan 
bemannas ca.8 timmar/vecka av bibliotekets personal. Fridhem bemannas ca.1 timme/vecka  
 
Framtiden 
Ett nära samarbete med förskolans personal, lärarna på grundskolan och specialpedagogerna är av 
högsta vikt för att på ett bra sätt kunna nå ut med lässtimulerande aktiviteter till våra barn och 
ungdomar för att på sikt kunna bromsa de sjunkande resultaten i läsförståelse bland våra elever.  
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn och - skolbibliotekarie 



 
Måluppfyllelse 2014-04-30  och kvalitet inkl nyckeltal 

    

Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Analys: 
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot En positiv 

befolknings-
utveckling och 

tillväxt? Vad har 
varit bra? Vad har 
fungerat mindre 

bra? 
Vilka förändringar 
ska genomföras för 
att det ska gå ännu 
bättre under nästa 

period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vår ambition har varit och är att kunna erbjuda förskoleplats utan väntetid utifrån önskemål av 
vårdnadshavarna. Detta kan bidra till ökad inflyttning och ökad sysselsättningsgrad. 
En hög kvalité på förskola och skola ger ett gott rykte, samt att det kan öka inflyttningen och 
minska utflyttningen. 
Gymnasieskolans arbete med Svenska för invandrare, SFI och språkintroduktion ökar antalet som 
väljer att stanna kvar i kommunen. 
Gymnasieskolans programutbud har för läsåret 2013/2014 minskat på grund av för få sökanden. 
Detta kan medföra att familjer väljer att flytta samt att elever som studerat på annan ort inte väljer 
att komma tillbaka till kommunen. 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och kompetent 
personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö tillsammans med 
företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Att vi kunde använda 0,4 % högre lönenivå än avtalet vid 2014 års löneöversyn påverkar också 
positivt. 
Arbetet med att analysera och åtgärda förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten är påbörjat 
på de olika enheterna inom förvaltningen. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och personal. 

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               

 

 Medelvärdet var 9,4 i 
medarbetarenkäten 
2012. 

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. 

 

Genomförd 20140219 

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

 Alla barn på 
syskonavdelningarna 
deltar i planeringen av 
aktiviteter. 

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

 86% av eleverna i åk5
och 64% av eleverna i 
åk8 tycker att lärarna 
tar hänsyn till deras 
åsikter. Öppna  



 
Övergripande mål BOU:s 

verksamhetsmål 
Nyckeltal Mål-

uppfyllelse 
Kommentar

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 
nämndens arbete 

mot ökad 
samverkan, 

koncerntänk och 
effektivitet? Vad 

har varit bra? Vad 
har fungerat mindre 

bra?  
Vilka förändringar 
ska genomföras för 
att det ska gå ännu 
bättre under nästa 

period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vi har ökat vårt samarbete inom kommunen med Tillväxtenheten och Arbetsmarknadsenheten 
kring gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar, ensamkommande flyktingbarn, det 
kommunala uppföljningsansvaret med mera. 
Vi samverkar med Landstinget (Barn- och ungdomspsykiatrin, Hälsocentralen) och Socialtjänsten 
inom Norrbusavtalet i frågor som rör våra elever i kommunen. 
Vi har också påbörjat en utveckling av gymnasiesamverkan med inlandskommunerna i Norrbotten 
och Västerbotten. En utredare ger en första rapport i slutet av maj. Utredningen beräknas vara klar 
i slutet av augusti. 
Arbetet med att minska avståndet inom kommunen mellan olika enheter/förvaltningar som arbetar 
med samma målgrupp behöver intensifieras. Ett nytt och öppet tänk kring förändring av både den 
politiska organisationen och förvaltningsorganisation skulle välkomnas och kunna underlätta detta 
arbete. 

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. 100% av elever i åk3 ska ha 
klarat alla nationella delprov i 
svenska  . 

 77,9% av eleverna i åk 
3 har klarat alla 
nationella delprov 
(Lå 12/13).  

2. 100% av elever i åk6 ska ha 
klarat alla nationella delprov i 
svenska  . 

 95,6% av eleverna i åk 
6 har klarat alla 
nationella delprov 
(Lå 12/13). 

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

 98,1% av eleverna 
uppnådde minst 
godkänt. 
(Lå 12/13) 

4. Öka andelen folkbokförda 
gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år från 72,8 % 
(fullföljt sin gymnasieutbildning vt 
2010) till 83 % 

 

76,2%(vt 2013) 
 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 
effektivitet, forts. 

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

1.Gymnasieskolan har ett 
fungerande programråd inom 
samtliga yrkesutbildningar 

 En till 2 träffar per 
termin där de träffar 
företrädare för framtida 
arbetsgivare. Följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslut.  

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

 
Ingen avvikelserapport 
har inkommit under 
perioden. 



 
Övergripande 

mål 
BOU:s 

verksamhetsmål 
Nyckeltal Mål-

uppfyllelse 
Kommentar

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt 

under perioden 
gällande 

måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot miljöhänsyn? 
Vad har varit bra? 
Vad har fungerat 

mindre bra?  
Vilka förändringar 

ska genomföras 
för att det ska gå 
ännu bättre under 

nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och 
kompetent personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med både personalens och 
elevernas arbetsmiljö bland annat tillsammans med företagshälsovården och 
arbetstagarorganisationerna. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och 
personal. 
Arbetet med att analysera och åtgärda förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten är 
påbörjat på de olika enheterna inom förvaltningen. 
Vi genomför årligen och följer upp Hälsosamtal (som genomförs i åk 4, åk, 7 samt i åk 1 på 
gymnasiet av våra skolsköterskor) och Öppna jämförelsers mjuka värden i åk 5 och åk 8. 
Alla enheter arbetar utifrån sina Likabehandlingsplaner. 
Klagomål och kränkningar rapporteras till varje nämndsammanträde. 
 

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 6,4%  

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. 
Från 
medarbetarenkäten 
2012. 

3. Maximalt 10 % av eleverna 
som svarat på 
mobbningsfrågan 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 % 
. 

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

95% av eleverna i 
åk4 samt 89% av 
eleverna svarar att de 
trivs bra eller mycket 
bra i skolan. 

 
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 

 
 
 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 26 
 

 
 
Programutbud läsåret 
2014/2015 vid 
Sandbackaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Annette Rylén 
Rektorer 
Ulrika Hallnor 
Louise Renberg 
Lärarförbundet 
LR 
 

Bou § 19 Dnr 00241/2013 612 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2013-10-02 § 61 programutbud på 
Sandbackaskolan inför läsåret 2014/2015. Nämnden beslutade att 
programmen ska bära sin egna kostnader samt om ett nollintag på FTR 
(fordonsprogrammet små maskiner) om inte tio stycken behöriga 
1:a handssökande finns. 
 
Rektor Eivor Kebert föreslår att på grund av för få sökande göra en 
nollantagning till vård- och omsorgsprogrammet, restaurang och 
livsmedelsprogrammet samt FTR (”Skoterutbildningen”) som ska gälla från 
läsåret 2014/15. Vidare föreslås att FTR (”Skoterutbildningen”) och 
teknikprogrammet läggs ner. 
 
Förslag 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Från och med läsåret 2014/2015, nollintag på fordonsprogrammet (FTR), 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (RL) samt att lägga ner  Teknikprogrammet (TE) 
läggs ner. 
Beslut om eventuell nedläggning av fordonsprogrammet små maskiner 
(FTR) behandlas efter utredning av hur totala elevantalet sett ut på 
programmet under åren kommunen haft det, vad säger marknaden? Finns 
behov av arbetskraft med den här utbildningen , elevantal som behövs för att 
gå ihop och hur det ser ut i Åre. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Från och med läsåret 2014/2015 gäller nollintag på fordonsprogrammet 

(FTR), Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (RL) samt att Teknikprogrammet (TE) läggs ner. 

2. Beslut om eventuell nedläggning av fordonsprogrammet (FTR) 
behandlas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-11-19. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 19. 
 
 
Program vid gymnasieskolan som kommer att ges under 
Läsåret 2014/2015 

 

Fordonsprogrammet (FT) åk1  
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik åk 2-3  
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik åk 2-3  
Fordonsprogrammet (FTR) Nollantag lå 14/15 
Barn- och fritidsprogrammet (BF)  
Vård- och omsorgsprogrammet Nollantag lå 14/15 
Ekonomiprogrammet (EK)  
Samhällsprogrammet (SA)  
Naturvetenskapsprogrammet (NA)  
Specialutformat program inom gymnasiesärskolan  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Nollantag lå 14/15 
Introduktionsprogram -Preparandutbildning  
Introduktionsprogram -Programinriktat individuellt val  
Introduktionsprogram, Språkintroduktion  
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 27 
 

 
 
Indragning av Stipendium - 
B-körkort från och med 
läsåret 2014/2015 för 
elever i åk 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Lövbom ATT 
Stina Johansson, ATT 
Eivor Kebert 
Ulrika Hallnor 
Maria Marklund 
Annette Rylén 
Kerstin Olla 
Lotta Åman 
Elevråd Sandbacka 
 

Bou § 20 Dnr 00140/2014 612 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-12-12 § 60 om ett stipendium 
för B-körkort vid trafikskolan. 
 
Rektor Eivor Kebert föreslår i skrivelse 2014-05-13 att från och med läsåret 
2014/2015 ta bort stipendium för B-körkort för elever som börjar årskurs 1. 
Elever som till hösten börjar årskurs 2 och 3 fasas ut, men dessa elever ges 
möjlighet att söka stipendiet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Från och med läsåret 2014/2015, ta bort möjlighet till stipendium för B-

körkort för elever som börjar årskurs 1. 
 

2. Elever som börjar årskurs 2, läsåret 2014/2015 fasas ut, men ges 
möjlighet att söka stipendiet. 

 

3. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-12 § 60 upphör att gälla 
för elever som börjar årskurs 1, läsåret 2014/2015. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 28 
 

 
 
Timplan för 
grundsärskolan läsåret 
2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Anneli Andersson 
Leif Carlsson 
Lärarförbundet 
LR 
 

Bou § 21 Dnr 00060/2014 611 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-09-21 § 66 timplan för 
grundsärskolan i Arvidsjaurs kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-05 § 13 att bordlägga 
ärendet. 
 
Förslag till revidering av timplanen tas upp till behandling. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslut 
 
1. Timplan för grundsärskolan läsåret 2014/2015 fastställs.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 21. 
 

Timplan för grundsärskolan från och med läsåret 2014/2015 
 
 
 

Timplan grundsärskolan   Arvidsjaur kommun fr o m  lå 14/15   
  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 
Bild 0 12 14 34 34 34 128 34 34 34 102 230 
Hemkunskap 34 34 34 34 34 34 204 74 73 73 220 424 
Idrott & Hälsa 61 61 61 78 78 78 417 95 95 95 285 702 
Musik 38 39 51 30 30 30 218 30 34 34 98 316 
Slöjd 45 45 59 68 68 68 353 79 79 79 237 590 
Svenska/Sv2 170 160 160 190 180 180 1040 88 87 86 261 1301 
Engelska 17 17 17 34 34 34 153 60 60 60 180 333 
Matematik 110 123 125 107 109 109 683 102 118 102 322 1005 
NO 45 69 69 85 90 98 456 119 112 85 316 772 
Teknik   17 17 34 28 28 56 90 
SO 34 45 50 65 70 90 354 113 113 113 339 693 
        0   0 0 
Elevens val 0 34 34 43 43 43 197 58 58 58 174 371 
        0   0 0 
S:a timmar 554 639 691 768 787 798 4237 852 891 847 2590 6827 
Per vecka 16,29 18,79 20,32 22,59 23,15 23,47   25,06 26,21 24,91 76,18 76,17647 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 29 
 

 
 
Skrivelse angående 
nollintag på FTSNOVOR 
(snöfordonslinjen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 

Bou § 22 Dnr 00142/2014 612 
 
En skrivelse angående beslut om nollintag på FTSNOVOR (snöfordons-
linjen) har inlämnats. 
 
I skrivelsen ifrågasätts Sandbackaskolans hantering av ärendet, att först gå 
ut med erbjudande om att det går att söka till denna linje och att sedan få 
meddelandet att det blir ett nollintag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har inlämnat ett förslag på svar 
till skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Upprättat svar godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-19 § 22. 
 

Beträffande nollintag på FTSNOVOR 
 
Det är förstås tråkigt att meddela att programmet dessvärre tvingas till ett nollintag för 
läsåret 2014/2015 och att ditt barn är en av de förhoppningsfulla som tvingas till ett 
annat val.  
 
Vårt beslut grundas på att våra program ska bära sina egna kostnader. På grund av allt 
för få behöriga sökande till programmet har vi inga möjligheter att fatta ett annat beslut. 
 
Vi vill möjliggöra för de som sökt utbildningen att hitta annat alternativ och beslutet 
kommer därför redan nu. Vår uppfattning är att det hade varit sämre för ditt barn och de 
andra sökanden om beslutet kommit till sommaren när det slutliga intaget genomförts.  
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande barn-och utbildningsnämnden 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 30 
 

 
 
Kommunens 
uppföljningsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Johannes Nilsson 
Annette Rylén 
 

Bou § 23 Dnr 00139/2014 618
 
Enligt skollagen 2010:800, kap 29 § 9, ska en hemkommun löpande hålla 
sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt 
men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. 
 
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den behandling v personuppgifter som är nödvändig för att 
kommunen ska kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket. 
 
Ungdomsuppföljare Johannes Nilsson har 2014-05-14 inlämnat 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Skolchef Annette Rylén får i uppdrag att utreda var uppföljnings-

ansvaret ska organiseras om det ändras till ett aktivitetsansvar. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomsuppföljning 
 
Under hösten 2013 var arbetsbelastningen mycket hög och efter att ha vidtalat skolchefen 
så sköts registerkollen för ungdomsuppföljningen till vårterminen 2014. Underlaget i år är i 
stort sett det samma som föregående med vissa undantag. Jag har ännu inte lyckats nå alla 
aktuella ungdomar. Mer precisa siffror kommer att meddelas innan vårterminens slut. 
 
Som tidigare nämnts så saknas något färdig metod för att utföra uppföljningen. Formerna 
utvecklas ständigt under arbetets gång. I år så har möjligheten att ta kontakt via nätet 
funnits kvar men den uppsökande verksamheten sker personligen och direkt för en ökad 
effektivitet och beräknas att vara klar senast innan terminsslut.  
 
Det interkommunala samarbetet har varit mycket litet i år, dels på grund av brist på 
ärenden men också för att det råder en hel del oklarheter kring vem som ansvarar för detta i 
de kommuner där vi har elever i gymnasiestudier. 
 
Nytt för i år är dels att jag i min roll som ungdomsuppföljare eventuellt kommer ha en viss 
remitterande roll till projektet Norrsken. I vilken utsträckning och under vilka former är 
ännu oklart. Men det ligger också ett nytt lagförslag där det yrkas på att kommunernas 
informationsansvar kommer att gå över i ett aktivitetsansvar. Detta innebär att 
omfattningen av detta arbete kommer att bli betydligt större och under rådande 
omständigheter och resurser ohållbart att detta skulle ingå i min tjänst som skolkurator. Det 
är dock ännu inte fastslaget men om så blir fallet så föreslås det träda i kraft i och med 
årsskiftet 2014-2015. 
 
 
Ungdomsuppföljare 
Johannes Nilsson 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 31 
 

 
 
Ändring av 
sammanträdesdagar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Bou § 24 Dnr 00273/2014 006 
 
Ekonomiutskottet har tagit fram en tidsplan för hösten arbete med den 
ekonomiska redovisningen m m. Med anledning av denna måste följande 
ändringar av sammanträdesdagar ske: 
 
Utskott 12 november flyttas till den 29 oktober. 
Nämnden den 3 december flyttas till den 19 november. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Utskott 12 november flyttas till den 29 oktober, 2014. 
 Nämnden den 3 december flyttas till den 19 november, 2014. 
 
 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-19 32 
 
 

 
 
Verksamhetsstöd för år 
2015 – Teknikens Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknikens Hus 

Bou § 25 Dnr 00167/2014 052 
 
Teknikens Hus ansöker om 35 000 kronor i anslag till verksamheten år 
2015.  
 
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. 
 
Från och med 2007 har Arvidsjaurs kommun inte anslagit några pengar till 
Teknikens Hus. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag avslås. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 33 
 
 

 
 
Omfördelning av 
internbudget 2014 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Bou § 26 Dnr 00274/2013 041 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2013-12-04 § 77 internbudget för 
2014. 
 
När förvaltningen jobbade med internbudgeten under hösten 2013 var det 
inte klart om omfattning och om kommunen skulle ansöka om statsbidrag 
till förstärkt elevhälsa.  
 
Under maj 2014 har statsbidraget rekvirerats och personal har rekryterats till 
elevhälsan. Budgeten för elevhälsan bör anpassas efter detta. Föreslagen 
omfördelning grundar sig på den första tertialens helårsprognos. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Omfördelning av 2014 års internbudget för barn- och utbildnings-

nämnden fastställs enligt bilaga. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-21 § 26. 
 
 
 
 
Internbudget 2014 – Barn- och utbildningsnämnden 
 

Enhet: Nettoram (kr) Löneökning
Nettoram inkl. 

löneökning
Förslag 

omfördelning 

Nettoram 
efter 

omfördelning

Nämnden 300 000 300 000 300 000
Central administration 2 270 000 69 707 2 339 707 2 339 707
Fridhemsskolan 17 740 000 557 405 18 297 405 18 297 405
Ringelskolan 31 266 000 849 403 32 115 403 -300 000 31 815 403
Parkskolan 6 403 000 126 633 6 529 633 6 529 633
Förskoleverksamhet 
tätort och Moskosel 

32 162 000 1 065 253 33 227 253
 33 227 253

Elevhälsan 3 192 000 124 499 3 316 499 645 000 3 961 499
Skolbibliotek 80 000 80 000 80 000
Sandbackaskolan 32 927 000 701 700 33 628 700 -345 000 33 283 700

Summa: 126 340 000 3 494 600 129 834 600 129 834 600
 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 34 
 
 

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

Bou § 27 Dnr 00076/2014 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolchef Annette Rylén redovisade dokumenterade kränkningar. Inga 
klagomål har inkommit.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 35 
 
 

 
 
Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 41-2014:479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Skolinspektionen 
Britt-Inger Hedman 
Skolchef Annette Rylén 
Rektor Leif Carlsson 
 

Bou § 28 Dnr 00040/2014 605 
 
Skolinspektionen har den 23 januari 2014 tagit emot en anmälan som rör 
skolsituationen för en grundskoleelev. I anmälan uppges land annat att eleven 
inte får det stöd som denne har behov av. Skolinspektionens utredning gäller 
särskilt stöd under årkurs 7, årskurs 8 samt årskurs 9 (läsår 2013/2014). 
Skolinspektionen ska i sin utredning ta ställning till om Arvidsjaurs kommun, 
som är huvudman för Fridhemsskolan, följt bestämmelserna om särskilt stöd. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Britt-Inger Hedman, har  
2014-02-13 översänt yttrande till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen förelägger i beslut 2014-04-29, Arvidsjaurs kommun att 
senast den 29 maj 2014 vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd 
tillgodoses. 
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt 
till Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens 
vägnar, nämndordförande, utskott eller berörd nämnd. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ordföranden Britt-Inger Hedman, får uppdraget att redovisa vidtagna 

åtgärder till Skolinspektionen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 36 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2014 
 

Bou § 29 Dnr 00077/2014 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 
- Karriärtjänster 

- Rektorstjänst Sandbacka och biträdande rektor Ringelskolan 

- Remissvar – dispens från utbildningsdepartementet 

- Förskola på OB-tid 

- Nya mötesplatsen för unga 

- Information kring arbetsmiljö Tallbackaskolan 

- Skolinspektionens inspektion sker till hösten och skolinspektionen vill ha 

  in handlingar till den 23/6. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21 37 
 
 

 
 
Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 30 Dnr 00077/2014 600 
 
Ordföranden redogör för sitt deltagande vid Aktuell skolpolitik. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bou § 31 
 
Följande beslut i delegerade ärenden anmäls: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Margareta Renberg  
1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och  
    gymnasium   §§ 1-2 2014 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 
 
 

Bou § 32 
Delges via e-post om inget annat anges.

III Meddelanden 
 
*  Kritik riktas mot ordf i barn- och utbildningsnämnden för att hon inte 

på begäran av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till 
ett sammanträde.(Dnr 125/2013) 

- Justitieombudsmannen 
 
* Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag) 
- Kommunfullmäktige 2014-04-14 § 57 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



 
 
ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-05-21 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi -          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Patrik Åman 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 1          

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Ulf Isaksson           

 4 Erik Johanson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 7          
 
 
 


