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Ärendeförteckning 
 
 

Bou § 33 Dnr 00078/2014 101 
Tema – Ekonomi / Framtid 
 
Bou § 34 Dnr 00240/2014 042 
Delårsrapport 2014-08-31 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 35 Dnr 00127/2013 609
Internkontrollplan för 2013-2014 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bou § 36 Dnr 00040/2014 605 
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen, Dnr 41-2014:479 
 
Bou § 37 Dnr 00228/2014 612 
Ansökan om medgivande att överlämna undervisning inom skolväsendet på 
entreprenad - Utbildningsdepartementet U 2011/4123/GV 
 
Bou § 38 Dnr 00247/2014 612 
Delfinansiering av B-körkort inom Sandbackaskolans program för elever 
vid Sandbackaskolans Fordonsprogram med inriktning personbilsteknik 
 
Bou § 39 Dnr 00239/2013 605 
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2014/2015  
 
Bou § 40 Dnr 00244/2014 612 
Ansökan om Riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan - Särskild 
variant och riksrekryterande yrkesutbildning för fordons- och 
transportprogrammet (Snöskoter) från och med läsåret 2015/2016 
 
Bou § 41 Dnr 00249/2014 611 
Lägsta antalet elever för att bedriva förskoleklass 
 
Bou § 42 Dnr 00238/2014 606 
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen, Dnr 41-2014:5062 
 
Bou § 43 Dnr 00086/2014 606 
Anmälan om kränkande behandling vid Ringelskolan i Arvidsjaurs 
kommun - Skolinspektionen,  Dnr 45-2014:1548 
 
 
forts. 
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Bou § 44 Dnr 00141/2014 041 
Internbudget 2015 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 45 Dnr 00076/2014 609 
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål 
 
Bou § 46 Dnr 00077/2014 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
Bou § 47 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bou § 48 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
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Tema – Ekonomi / Framtid 
 
 

Bou § 33 Dnr 00078/2014 101 
 
Vid dagens sammanträde har nämnden diskuterat ekonomi och framtid 
tillsammans med ekonom/controller Ulrika Hallnor om  bl a: 
 
*  Genomgång av nämndens verksamhetsmål och uppdrag mot 

fullmäktige kopplat mot resurser och vad nämnden vill ska uppnås i 
verksamheterna. 

 
* Prognoser för elevunderlag i förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasium de kommande 5-9 åren.  
 
* Genomgång av kostnadsökningar samt jämförelse med tilldelad ram för 

2015. 
 
* Genomgång och jämförelse av lokalkostnader/barn och antalet 

kvm/barn i olika skolfastigheter och förskolefastigheter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2014-08-31 
– Barn- och utbildnings-
nämnden 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Ekonomi 
. Ulrika Hallnor 
. Annette Rylén 
 

Bou § 34 Dnr 00240/2014 042 
 
Delårsrapport 2014-08-31 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska behandlas.  
 
Prognosen för helåret 2014 visar på en budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2014-08-31 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-09-24 § 34. 1 (29) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
2 Förskola och grundskola inkl barn- och utbildningsnämnden 
 

  2014 2013   

(Tkr) 

Budget  
Redovisat 
1401-1408

Förbr 
i %

Period-
resultat

Prognos
Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 83 181 51 640 62 3 814 84 000 50 241 3
Verksamhet 11 430 5 979 52 1 642 11 800 6 905 -13
Interna hyreskostnader 10 652 7 101 67 0 10 652 8 223 -14
Summa kostnader 105 263 64 720 61 5 455 106 452 65 369 -1
Intäkter -8 712 -6 245 72 437 -9 700 -6 569 -5
Summa intäkter -8 712 -6 245 72 437 -9 700 -6 569 -5

Netto 96 551 58 475 61 5 892 96 752 58 801 -1
 
Ekonomi 
Skolans verksamhetsår är indelat i en hösttermin och en vårtermin med ett uppehåll på 
sommaren. Därav är förbrukningen av resurser inom skolans område inte jämnt fördelat över 
året. Delar vi in året i tertialer som följer kommunens bokslut är förbrukningen baserat på 
tidigare års förbrukning: 
 

 Januari-April: 35,7% 
 Maj-Augusti: 26,0% 
 September-December: 38,3% 

 
Den beräknade förbrukningen för januari-augusti är 61,7% och utfallet per den siste augusti är 
60,6%, det innebär att nettokostnaden är ca 1 Mkr lägre än budget. Som standard i vår 
kommun beräknas periodresultatet genom en jämförelse mot budgeten i 12-delar. 
Förbrukningen enligt 12-delar är då 66,7% de första åtta månaderna av året. Periodresultatet 
visar då på ett plusresultat på ca 6 Mkr. Att jämföra utfallet mot en budget periodiserad mot 
tidigare års utfall ger en mer rättvisande bild av periodresultatet. 
 
Prognosen för helåret 2014 tyder på ett underskott med ca 200 tkr. Personalkostnaderna ligger 
ca 1,6 Mkr högre än vid prognosen i april. 640 tkr av ökningen beror på förändrad 
personalsammansättning under höstterminen jämfört med hur planeringen för hösten såg ut i 
april. Införandet av karriärstjänster from höstterminen ökar personalkostnaderna med ca 160 
tkr, men det täcks av motsvarande ökning av intäkterna genom statsbidrag. Resterande del är 
kostnaden för interna personalpålägg (fackliga förtroendemän och företagshälsovård) som i år 
ännu inte har belastat nämndernas budget. 
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Verksamheten 
Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem. Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är treparallellig.  
 

 
 
Skolinspektionen har påbörjat sin regelbundna tillsyn av alla verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde. Resultatet av tillsynen kommer kring årsskiftet. 
 
Den tänkta satsningen på tidsenliga verktyg (läsplattor och bärbara datorer till elever) enligt 
IKT-planen med start höstterminen 2014 har fördröjts med anledning av att upphandlingen är 
överprövad hos förvaltningsrätten av ett företagen som inte fick upphandlingen. 
 
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. 
 
Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till sju karriärstjänster. Till höstterminens start är 
fem av sju karriärstjänster tillsatta med ett treårigt förordnande, samtliga internt rekryterade. 
Tre av tjänsterna är allmänpedagogiskt inriktade och övriga två mot informations- och 
kommunikations teknik. Kvarstående tjänster kommer att utannonseras under hösten 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2014-08-31 6,95 48,02 212,64 
2013-08-31 4,42 49,50 191,90 

*) 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.
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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 omsorg på obekväm arbetstid med start den 1 September 
2014. 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. 
 
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 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2014 4 (29) 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
81 Sandbackaskolan 
 
  2014 2013 

(Tkr) 

Budget 
Redovisat 

1401-
1408

Förbr 
i %

Period-
resultat

Prognos 
Redovisat 

1301-
1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 23 847 14 841 62 1 057 23 900 16 646 -11
Verksamhet 7 100 3 917 55 817 8 000 12 232 -68
Interkommunala avgifter 10 000 6 115 61 551 9 100 6 300 -3
Interna hyreskostnader 6 337 4 225 67 0 6 337 4 266 -1
Summa kostnader 47 284 29 098 62 2 425 47 337 39 443 -26
Interkommunala 
ersättningar -9 500 -5 572 59 -761 -7 600 -11 916 -53
Övriga intäkter -4 500 -4 604 102 1 604 -6 600 -3 415 35
Summa intäkter -14 000 -10 176 73 843 -14 200 -15 331 -34
Netto 33 284 18 922 57 3 268 33 137 24 112 -22
 
Ekonomi 
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 450 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.  
 
Kostnaderna för att omorganisera Språkintroduktionen samt uppstarten av 
Preparandutbildningen ryms för närvarande inom ramen för Sandbackaskolans befintliga 
budget, men huruvida detta även är fallet i framtiden är ovisst. Viss osäkerhet kring den 
kommande finansieringen finns i skrivande stund. 
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Verksamheten 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 

Åk 4 Summa 
Fordonsprogrammet (FT) 25 0 0 0 25 
Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik 0 2 2 5 9 
Fordonsprogrammet (FP) Transportteknik 0 16 26 0 42 
Fordonsprogrammet (FTR) 0 6 1 0 7 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 6 6 0 0 12 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 0 0 0 0 0 
Estetiska programmet bild och form (ES) 0 0 0 0 0 
Vård- och omsorgsprogrammet 0 9 8 2 19 
Ekonomiprogrammet (EK) 4 15 10 0 29 
Samhällsprogrammet (SA) 11 0 0 0 11 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 9 0 9 1 19 
Teknikprogrammet (TE) 0 0 0 0 0 
Introduktionsprogram, övriga 4 4 1 0 9 
Introduktionsprogram, språkintroduktion 5 13 7 0 25 
Specialutformade program inom 
gymn.särskolan 1 2 0 2 5 
Preparandutbildning 8 0 0 0 8 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 0 0 0 0 

Summa elever inom gymnasieskolan: 73 73 64 10 220 
 
Svenska för invandrare (SFI) 42 
Vuxenutbildning omvårdnadsprogrammet 25 
Vuxenutbildning per distans 25 
Övriga vuxenutbildningar (FT+Buss) 0 
Övriga vuxenutbildningar BF 2 
Restaurang och Livsmedel 0 
Hotell och service, lärlingsutbildning, slutade 
140425 0 

Summa elever inom vuxenutbildning: 94 
Totala antalet elever vid Sandbackaskolan 

140831: 314 
 
Glädjande är att Sandbackaskolan till höststarten hade lärare till alla de kurser som startades 
upp. Ombyggnationerna och omflyttningarna av Ekonomiprogrammet från C- till B-huset 
pågår under höstterminen och även SFI:s lokaler i B-huset har fått en ny fräschör och 
omdisponerats. 
 
Satsningen på vuxenutbildningar fortsätter som planerat. Tre vuxenutbildningar inom vård 
pågår för närvarande; en med start hösten 2012, en med start augusti 2014 och en med start 
september 2014. Den sistnämnda bedrivs i samarbete med MedLearn och har 
Sandbackaskolan som underleverantör. De övriga utbildningarna bedrivs i Sandbackaskolans 
regi.  

Procentuell fördelning: 
 

Ungdomsgymnasiet: 70% 
 

Vuxenutbildningar: 30% 
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Skolan planerar även att fortsätta erbjuda en bussförarutbildning med start i januari 2015 och 
en utbildning inom hotell och service. Den sistnämnda är ett samarbete med Malå-Sorsele-
Arjeplog. utbildningarna finansieras via statsbidrag eller som uppdragsutbildningar.  
 
Målet för Sandbackaskolan kommer även framledes att vara att aktivt försöka starta nya 
utbildningar inom ramen för KomVux. Detta under förutsättning att intresse finns och att 
tillräckligt många sökande anmäler sig så att utbildningarna kan motiveras kostnadsmässigt. 
 
Till detta skall även nämnas att Sandbackaskolan har för avsikt att starta en stödverksamhet 
på kvällstid i främst engelska, svenska och matematik för vuxenstuderande som läser sina 
kurser mot Hermods, men som känner att de behöver stöd och handledning av lärare från 
skolan. En verksamhet som beräknas startas senast i början av oktober. Denna stödverksamhet 
kommer även att på försök vara öppen för ungdomsgymnasiets elever enligt 
överenskommelse. 
 
Händelser av betydelse 
Under september månad kommer Sandbackaskolan att inspekteras av Skolinspektionen inom 
ramen för den regelbundna tillsyn som myndigheten utövar. Inspektionen är annonserad att 
vara en så kallad basinspektion. 
 
Rekryteringen av rektor till verksamheten fortsätter och i skrivande stund ligger en annons ute 
gällande anställning som rektor på Sandbackaskolan. 
 
Personal 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2014-08-31 1,65 26,3 4 46,85 
2013-08-31 3,00 55,7 5 50,85 

 
*) 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 4 tjänster färre än motsvarande period i fjol. 
 
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 kom mande läsår, m en svårighe ten att få behöriga lä rare i alla äm nen 
kvarstår. D et är speciellt sv årt i m indre ä mnen som  till ex empel filosofi och psykologi.  
Ämnen m ed få kurser per läsår. En inventer ing är nu genomförd och skolan har en god 
överblick över vilka kompetenser vi har att använda oss av inför kommande läsår. 
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Glädjande är att många legitimationer utfärdats till skolans pedagoger och att det generellt ser 
ganska ljust ut på behörighetsfr onten. Men fortfarande är det så att legitimerade lärare saknas 
i vissa ämnen. Skolan arbetar aktivt för att finna lärare med efterfrågade kompetens. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
 
Se bilaga. 
 
 
Lars Hagnelius och Eivor Kebert 
Rektorer Sandbackaskolan 
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12 Barn-och utbildningsnämnden 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget 

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 270 99 37 81 170 -42
Verksamhet 30 5 17 15 18 -72
Interna hyreskostnader   0    0
Summa kostnader 300 104 35 96 188 -45
Intäkter   0    0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Netto 300 104 35 96 188 -45
 
Verksamheten 
 
Nämnden och beredningen har haft två sammanträden vardera under perioden. 
Redovisning av elevernas måluppfyllelse vid Fridhemsskolans gjordes till beredningens första 
sammanträde och till nämndens första sammanträde redovisades årskurs 3 och 6 
måluppfyllelse. Nämndens andra sammanträde inleddes med ett besök på Sandbackaskolan 
där rektorerna redogjorde för verksamheten, framtida utmaningar samt svarade på frågor från 
politikerna. 
 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Central administration 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 2 594 1 811 70 -82 1 537 18
Verksamhet 6 433 3 575 55 713 3 391 5
Interna hyreskostnader    0    0
Summa kostnader 9 027 5 387 60 631 4 928 9
Intäkter -6 687 -4 956 74 498 -4 612 7
Summa intäkter -6 687 -4 956 74 498 -4 612 7

Netto 2 340 431 18 1 129 316 37
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på en budget i balans. Personalkostnaderna ligger högre än budgeterat 
eftersom Kommunförbundet har förlängt avtalet avseende tjänsteköp av skolutvecklare. Den 
nya skolskjutsupphandlingen blev dyrare än tidigare avtal vilket medför att budgeten för 
skolskjutsar kommer att överskridas med ca 300 tkr. Intäkterna beräknas bli större än 
budgeterat genom tjänsteköp Kommunförbundet, barnomsorgsavgifter och högre 
interkommunala avgifter genom att fler barn/elever från andra kommuner finns i våra 
verksamheter.  
 
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 redovisats för 
kommuncheferna i respektive kommun. Ett nytt möte med både kommunchefer och 
kommunalråd är planerat till 2014-10-08. 
 
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.  
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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. 
 
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 har 
skett i maj och  kommer att utvärderas igen under 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 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 14 613 8 872 61 869 8 572 4
Verksamhet 1 200 487 41 313 790 -38
Interna hyreskostnader 2 585 1 723 67 0 1 723 0
Summa kostnader 18 398 11 083 60 1 182 11 085 0
Intäkter -100  -131 130 64 -189 -31
Summa intäkter -100 -131 130 64 -189 -31

Netto 18 297 10 952 60 1 246 10 897 1
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på ett överskott i jämförelsen med budgeten men ska täcka ökade 
personalkostnader för utökad personal för nyanlända och möta elever som har svårt att nå 
kunskapsmålen. 
Beslut från Skolinspektionen analyseras och det kan medföra att vi måste se över personal- 
och kompetensbehovet under läsåret 14/15. 
 
Verksamheten 

 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolan blev fyra i nationella finalen i Teknikåttan. Vi lämnade över 10-tal elever 
som inte nådde behörighet till gymnasiet till preparandutbildning på Sandbackaskolan eller 
till Folkhögskola. Vi är i slutfasen på samarbetet med Leeds. Projektet avslutas i september. 
Syftet är att bli ännu bättre på coachning, restorative practice  ( konflikthantering ). Vi har 
avslutat ett ärende med Skolinspektionen, då myndigheten var nöjd med vidtagna åtgärder. Vi 
har en anmälan som ligger under behandling sedan i somras och som vi väntar svar på i höst. 
Vi förlorade viktig kompetens inom svenska för nyanlända när vår lärare hastigt avled i juni. 
Vi har tagit emot med kortvarsel fler nyanlända som börjar i olika årskurser 7-9.  
Vi erbjuder tre moderna språk; franska, tyska, spanska utöver engelska på språkvalet i åk 7 
läsåret 15/16. Vi har tre utvecklingslärare i tjänst lå 14/15.  
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Personal 
Under hela andra tertialen har vi försökt rekrytera personal för att täcka vakanser och 
sjukskrivna. Antal anställda på tidsbegränsade tjänster ökar något. Det är svårt att rekrytera 
behöriga lärare. Det pågår rekrytering av lärare i svenska som andra språk, studiehandledare 
och modersmålslärare samt en lärarassistent. Det krävs för att möta nyanlända och elever som 
inte ligger i fas med åldersmässig kunskapsnivå.. 
 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-08-31 2,11 1,58 38,45 
2013-08-31 1,12 0 32,10 
*) 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 
Kunskapsmåluppfyllelsen för åk 8 och 9 var lägre än förra läsåret därför har vi infört 
obligatorisk läs, stöd och omprovstid för elever på tisdagar. De elever som inte är i behov av 
detta ska stimuleras till ökad måluppfyllelse genom fördjupningsuppgifter på samma tid. All 
personal via arbetslagen är involverade i denna verksamhet. Vi ser att insatser från skola, elev 
och hem ger resultat. Vid mottagande av åk 6 har behovet av att bygga en organisation för att 
få möta ett antal elever som inte nått godkända betyg i svenska, engelska och matematik. 
Målet är att klara åk 6 under åk 7 och sedan nå så långt det går fram till åk 9. Om inte 
behörigheten hinner nås ska möjligheter att bli antagna preparandutbildning finnas på 
gymnasieskolan. Internt kallar vi detta upplägg för 6,5.  
 
Elevrådet fungerar bra och dialogen mellan föräldrarådet och skolan upplevdes vid 
utvärderingen som god. 
 
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. Tidiga insatser i skolan för 
att bygga läs- och skrivförmågan innan den förmågan behövs för inlärning av allt mer 
textbunden ämneskunskap. 
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 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 26 824 16 336 61 1 546 15 930 3
Verksamhet 1 500 648 43 352 968 -33
Interna hyreskostnader 3 992 2 661 67 0 2 895 -8
Summa kostnader 32 315 19 646 61 1 898 19 793 -1
Intäkter -500  -253 51 -80 -600 -58
Summa intäkter -500 -253 51 -80 -600 -58

Netto 31 815 19 393 61 1 818 19 193 1
 
 
Ekonomi 
Sedan föregående tertialbokslut har det skett en omfördelning av budgeten och budgeten för 
Ringelskolan har minskats med ca 300 t Kr. Samtidigt har vi haft en tillströmning av antalet 
elever till vår skola. Det är en utmaning att få ihop denna ekvation. Utökat elevantal och fler 
elever i behov av särskilt stöd samtidigt som vi får indikationer om ytterligare elever med 
intresse att börja på Ringelskolan. Flertalet av eleverna som kommit till Ringelskolan är barn 
med annat modersmål än svenska. Procentuellt håller vi prognosen relativt gott men vi har 
gjort utökat personalen något under hösten och det har inte gett utfall i sammanställningen 
ännu.  
 
Verksamheten 
Elevantalet har fortsatt öka under höstterminen. Vi har under hösten startat med den nya 
organisationen fritidshem/förskoleklass som samverkar på ett annat sätt än tidigare. Eleverna i 
förskoleklass ingår i hela skolans fritidsorganisation och inte har en egen fritidsavdelning. Det 
är fortfarande fyra fritidsavdelningar men med ett jämnare barnantal mellan de olika 
avdelningarna än tidigare samt en avdelning för äldre barn. Förhoppningsvis ska det kunna 
locka att vi får behålla fler fritidsbarn på Ringelskolan i högre åldrar. Rutinerna gällande att 
säkerställa en bra skolgång för nyanlända elever har vi gjort kommungemensamt samtliga 
skolor, planen är att arbeta utifrån dessa rutiner inom en snar framtid. Vi har även utarbetat 
skriftliga rutiner kring anmälan till rektor och huvudmannen gällande kränkande behandling 
och mobbning och även gällande dokumentation inom området.  
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Händelser av betydelse 
Arbetet kring Tallbackas miljö har fortsatt, det senaste på det planet är att det gjorts en 
översyn av luftflödet och detta har justerats till att gå på full kapacitet även vid lägre 
temperaturer. Tidigare har det varit en minskning av luftflödet vid temperaturer lägre än 10 
grader. Även en översyn har gjorts av städning av lokalerna tillsammans med städchef, A-
hälsan och representant från miljö- och hälsoskyddskontoret. Översynen av dränering under 
sommaren visade att det var material i systemet som påverkade dräneringen negativt. Efter det 
att det materialet avlägsnats bedömdes att dräneringen fungerade optimalt.  Personal och 
vårdnadshavare uppdateras i arbetet som pågår. Ingen ombyggnation blev av våra 
fritidslokaler under sommaren då inga anbud kommit in. Det innebär att vi står inför en 
ombyggnation när verksamheten är igång. Vi har hållit möten med berörd personal för att 
gemensamt se över hur ombyggnationen ska ske i etapper. Den grupp ur en klass från 
lågstadiet som tillfälligt vistades i Ringelskolans lokaler under vårterminen har fortsatt vara 
på Ringelskolan även under höstterminen med den förändring att det är hela klassen som får 
sin undervisning där. 

Under vårterminens slut sammanställdes en verksamhetsredogörelse som skickades in till 
skolinspektionen, och under höstterminen har vi haft skolinspektionen på besök. 
Representanterna har även träffat personal från förskolan, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola och vårdnadshavare. 

Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal 
omräknade 
heltider*) 

2014-08-31 11,20 56,72 68,89 
2013-08-31 4,65 35,16 62,05 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 

Sjukfrånvaron ligger fortfarande högt, dock en marginell minskning sedan sammanställningen 
i april. Frånvaron från dag 60 har ökat, mer än 50% av sjukfrånvaron härör från personal i den 
kategorin. Att det är en hög siffra med längre sjukskrivningar är en bidragande anledning till 
att vi har fler anställda än året före. Vi fortsätter att arbeta enligt de rutiner som finns i det 
personalpolitiska handlingsprogrammet i frågan om rehabilitering. Arbetet där vi tagit stöd av 
personalkonsulent och A-hälsan för att arbeta ännu mer aktivt med arbetsmiljöarbete och 
ledarskap har fortsatt under hösten. 

Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 

Specialpedagog i förskoleklass har utfört screening gällane språkutveckling i de nya 
förskoleklasserna och ser överlag ganska goda resultat. Personalen på fritidshem har börjat 
arbeta emd de nya allmänna råden för fritidshem (utkom aug -14) med syfte att tydliggöra 
uppdraget.  
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Resultat nationella prov årskurs 3 svenska Resultat nationella prov svenska, procent som 

nått godkänt resultat årskurs 6 
Går ej att sammanställ utifrån de önskemål 
som nämnden lagt fram eftersom att 
bedömningsmallen inte visar en 
helhetsbedömning utan varje delområde för 
sig. 

 

SV 88% 

 

SVA 100% 

 
Framtiden 
Vi arbetar medvetet fö en ökad samverkan och förståelse för de olika uppdragen som 
fritidshem, förskoleklass och grundskola innebär. Den stora praktiska frågan denna termin är 
att genomföra de anpassningar av lokaler på Ringelskolan för att få fyra fungerande 
fritidsavdelningar varav tre av dessa ska samnyttjar lokaler med våra tre 
förskoleklassavdelningar. Det är ett arbete som vi ser kommer ge goda förutsättningar till att 
driva pedagogiska verksamheter framöver. I skrivande stund har vi 74 elever i årskurs 1. Vi 
börjar nå den gräns där lokalerna inte räcker till att rymma dessa klasser som i nuläget är tre 
till antalet i lokaler/ventilation som är byggda för ca 20 elever.  Fortfarande är det en stor 
utmaning att rekrytera personal till de tjänster där vi efterfrågar högskolekompetens. 
Förhoppningsvis kan lärarutbildningen som påbörjas på distans 2015 hjälpa något i den 
frågan.  
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 5 048 3 223 64 143 2 785 16
Verksamhet 300  101 34 99 172 -41
Interna hyreskostnader 1 606 1 071 67 0 1 115 -4
Summa kostnader 6 955 4 395 63 241 4 073 8
Intäkter -425  -230 54 -53 -238 -3
Summa intäkter -425 -230 54 -53 -238 -3

Netto 6 530 4 165 64 188 3 835 9
 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år har vi utökat vår budget på personalsidan. På en mindre skola med 
förhållandevis få elever påverkas budget ganska mycket när vi förstärker personalstyrkan 
utifrån elever med behov av stöd.  Jämfört med föregående år har vi förbrukat marginellt lägre 
andel ur personalkostnaden. Vi har minskat ned något totalt på personalstyrkan jämfört med 
våren och även styrt över så vi har inte samma omfattning av personal för åk 1-6 som tidigare, 
detta har lösts internt i samband med pensionsavgång.  Som det ser ut nu borde vi kunna hålla 
budgeten utifrån den ram vi tilldelats. Vi ser ett något vikande elevunderlag för den del som 
rör grundskolan åk 1-6, däremot har vi en förskoleklass med fem barn, till skillnad mot två 
barn föregående läsår. Samtidigt som förändrade tider med skolskjutsar har medför ett utökat 
behov av personal som ansvarar för tiden mellan skolskjutsar anländer/avgår i anslutning till 
skoldagen.  
 
Verksamheten 
Under höstterminen har vi anställt en ny medarbetare då en av våra förskollärare sökt annan 
tjänst i en annan kommun. Vi ser det som en stor utmaning att rekrytera personal med 
högskolekompetens. Under föregående läsår var det en av lärarna som undervisar åk 4-6 som 
deltog i matematiklyftet. Detta läsår är det två lärare från åk 1-3 som deltar. Vid dessa träffar 
är det gemensamma möten med övriga lärare åk 1-3 i kommunen. Under höstterminen har 
vårt elevantal utökat med tre nya elever till vår skola. Vi ser fram mot att matematiklyftet 
kommer att ge en stor genomslagskraft på alla utbildningsnivåer i vår kommun från årskurs 
ett i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet. Under detta läsår provar vi något som även 
Ringelskolan gjort och gör nämligen gemensamma lunchraster för eleverna. När eleverna ätit 
färdigt lunchen går de tillbaka till klassrummet och arbetar ett tag innan de går ut på rast. På 
så sätt har samtliga elever rast samtidigt och det blir mindre stress att äta färdigt lunchen för 
dem, en lugnare miljö i skolrestaurangen. 
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Händelser av betydelse 
Under vårterminens slut sammanställdes en verksamhetsredogörelse som skickades in till 
skolinspektionen, och under höstterminen har vi haft skolinspektionen på ett så kallat 
basbesök. Representanterna har även träffat personal från förskolan, fritidshem och 
vårdnadshavare. 
 
Personal 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2014-08-31 11,10 
2013-08-31 11,00 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Under vårterminen var det en lärare som gick i pension. Den tjänsten har inte tillsatts i samma 
omfattning som tidigare. Däremot är det som tidigare beskrivits utökat med elevassistent på 
förskolan, denna utökning skedde under föregående höst. Även denna termin har vi lyckats få 
tag på en utbildad musiklärare som även har en annan anställning inom kommunen.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Inga resultat att redovisa vid denna sammanställning. Sammanställning av nationella prov 
redovisades i det senaste tertialbokslutet. 
 
Framtiden 
På Parkskolan har vi en hög kompetens och lång erfarenhet bland lärarna. Vi arbetar allt vad 
vi kan för att hålla budgeten i balans. Som ett led i detta gjorde vi ett försök med intensiv 
simundervisning första skolveckan, tanken var att eleverna inte skulle behöva åka till 
Arvidsjaur. Båden en besparing i tid och pengar. Tyvärr var vädrets makter inte med oss 
denna gång och vi fick lov att avblåsa det upplägget redan första skoldagen. Men det visar på 
vårt engagemang att våga tänka nytt för att hålla nere våra kostnader. Min oro är framtida 
rekryteringar av pedagogiskt utbildad personal med högskolekompetens. Inom de teoretiska 
ämnena har vi en hög kompetens men inom de praktiskt-estetiskta områdena har vi redan i 
nuläget svårt att tillmötesgå kraven på lärarlegitimation. Det är en utmaning som alla 
kommunens skolor ställs inför. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Tallkottens förskola 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 1 442 938 65 23 1 285 -27
Verksamhet 55  47 85 -10 85 -45
Interna hyreskostnader 103 69 67 0 916 -93
Summa kostnader 1 600 1 054 66 13 2 287 -54
Intäkter    0    0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Netto 1 600 1 054 66 13 2 287 -54
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på att verksamhetens kostnader är i balans. Några mindre anpassningar 
av lokalen återstår  vars kostnader kommer att belasta årets sista månader. 
 
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. 
 

  
 
Händelser av betydelse 
Personalens fokus har legat på att skapa en trygg och säker miljö för barnen och att ordna 
lärmiljön 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. Vi har ingen förskoleklass under detta läsår. 
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. På Tallkotten är det något högre på grund av 
att barnens ålder är 1-5 år. Personalens kompetens möjliggör en hög kvalitet i förskolans 
verksamhet. 
 
 Antal omräknade heltider*) 

2014-08-31 3,75 
2013-08-31 5,25 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 



Arvidsjaurs kommun  Delårsbokslut 2014 19 (29) 
Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
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. 
140831 var nyckeltalet 3,8 barn per personal. 
 
Framtiden 
Förskolans verksamhet i de nya lokalerna fortgår och förbättringar av utemiljön sker under 
andra halvåret.  
Fokus ligger på att skapa en god lärandemiljö i de nya lokalerna och utveckla arbetet med en 
arbetsplan där omsorg och lärande är i balans. 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 3 713 2 020 54 456 1 504 34
Verksamhet 749  287 38 212 678 -58
Interna hyreskostnader    0    0
Summa kostnader 4 462 2 307 52 668 2 182 6
Intäkter -500  -298 60 -35 -410 -27
Summa intäkter -500 -298 60 -35 -410 -27

Netto 3 962 2 008 51 633 1 772 13
 
Ekonomi 
Elevhälsan har erhållit statsbidrag från Skolverket för förstärkt elevhälsa och rekvirering av 
medlen kommer att ske även under december månad.  
En av kuratorerna vid elevhälsan har slutat sin anställning under juni månad. Tillsättning av 
ny skolkurator, kommer att ske troligen i början av oktober. Den som erhållit tjänsten kommer 
att ha en lägre lön än den förra kuratorn, vilket gör att det kommer att finnas ett överskott i 
personalbudgeten. Budget för verksamheten kommer att hållas, elevhälsans ekonomi är god 
och förhoppningen är att viss besparing ska kunna ske under detta år. (Se under rubriken 
framtiden). 
 
Verksamheten 
De juridiska delarna för elevhälsan som föreskrivs i skollagen är uppfyllda. 
Huvuduppdraget- att arbeta främjande har skett/kommer att ske genom att analys och 
framåtsyftande planering genomförs av resultaten från Hälsosamtal och Öppna 
jämförelser/mjuka värden. 
På uppdrag av rektorer och skolchef, har elevhälsans specialpedagog iordningställt ett 
analysverktyg för screening, andra tester och Nationella prov i svenska, engelska och 
matematik (från förskoleklass- gymnasium), som ska kopplas ihop med betyg i de olika 
årskurserna. Utifrån analys av resultaten ska en framåtsyftande planering göras, där de 
insatser som ska genomföras ska vara forskningsanknutna.  
I slutet av augusti startade mötesplatsen för unga upp sin verksamhet i Humlans lokaler. 
Enligt beslut ska 25 % av personalen bestå av/bekostas av elevhälsan. Då en kurator ännu 
saknas i vår verksamhet, har en tillfällig anställning (25 %) av en fritidsledare gjorts, för att 
täcka det behov som finns på mötesplatsen. Denna verksamhet ska utvärderas v 44. 
ANDT- arbetet har pågått under hela våren liksom ungdomsuppföljningen som inte kommer 
att kunna redovisas nu, på grund av att en kuratorstjänst inte är tillsatt. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Resultatet från hälsosamtalen i åk 4, 7 och år 1 på gymnasiet visar att  
*  8, 4 % av eleverna i uppger att de blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade 
av andra elever i skolan under de senaste tre månaderna (Nyckeltal- högst 10 % av …) 
*  91 % av eleverna uppger att de trivs bra/mycket bra i skolan (Nyckeltal 80 % av …). 
 
Öppna jämförelser i åk 5 och åk 8 visar att: 
*  82 % av de svarande upplever att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra 
(Nyckeltal: Minst 80 % av eleverna har svarat att lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter).  
 
Målen är uppfyllda men elevhälsan ska tillsammans med rektorerna planera hur arbetet ska 
fortgå på skolorna för att fler elever ska uppleva att de trivs mycket bra, att de inte ska bli illa 
behandlade på något sätt och att deras åsikter ännu mer ska tas tillvara.  
 
Vad som också framkommit vid hälsosamtal och vid observationer från personal, är att det 
även bör arbetas med: barn och övervikt, barns arbetsmiljö (surr och stök i klassrum) och 
betydelsen av sömn och goda matvanor. Exempel på hur detta ska ske är: 
värderingsövningar i klass/grupper, information/samtal- enskilt och i grupp och till/med 
föräldrar, samverkan med andra aktörer ex landstinget, polisen med flera.  
 
Händelser av betydelse 
Överlämning från landstinget av 5- 6 åringars hälsa, har inte skett i juni som brukligt är, då 
personal saknats på landstinget för detta. Beroende på vad skolläkare anser, så kommer 
eventuellt en avvikelserapport att skrivas på detta. 
 
Personal 
 
 Antal omräknade heltider*) 

2014-08-31 7,00 
2013-08-31 7,75 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av 
tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Mätning av ljud och luft har skett i elevhälsans lokaler. Då värdena är för höga i några av 
rummen, ska detta åtgärdas under hösten.  
 
Framtid 
Förhoppningsvis avsätts medel under 2015, för att kunna anställa en specialpedagog i 
elevhälsan (med inriktning tal- språk och kommunikation) som tillsammans med 
skolutvecklaren aktivt kan arbeta med barns lässtrategier och läsförståelse. 
 
Då vi i elevhälsan ser ett stort behov av våra insatser på högstadiet kommer personalen att 
finnas mer tillgänglig på denna skola under detta läsår. För att täcka upp för föräldraledig 
specialpedagog, kommer elevhälsans specialpedagog att under hösten och del av våren 2015 
att arbeta en dag/vecka vid Fridhemsskolan (belastas Fridhemsskolans budget). 
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Eventuellt kommer också den kurator som anställs under hösten, att ha sin arbetsplats på 
Ringelskolan, då vi ser ett ökat behov av insatser hos barn i lägre åldrar. 
 
Vår strävan är att vi kommande år ska ha en gemensam lokal samt enskilda/delade arbetsrum 
på samma skola som vi dagligen kan utgå ifrån. Förslagsvis kan detta inrymmas på 
Fridhemsskolan, där vi under innevarande år kommer att finnas i ett klassrum, som med 
relativt enkla medel skulle gå att förändra, så att de ännu bättre passar våra behov. Vissa 
lokaler skulle då frigöras på Ringelskolan och på Sandbackaskolan. 
 
 
Lise-Lotte Johansson/ 
Elevhälsochef och specialpedagog 
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225 och 227 Förskola tätort 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  

Redovisat 
1401-1408

Förbr i 
%

Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 28 677 18 341 64 777 18 458 -1
Verksamhet 1 084 807 74 -84 773 4
Interna hyreskostnader 2 366 1 577 67 0 1 573 0
Summa kostnader 32 127 20 725 65 693 20 804 0
Intäkter -500  -377 75 44 -521 -28
Summa intäkter -500 -377 75 44 -521 -28

Netto 31 627 20 348 64 737 20 284 0
 
Ekonomi  
Periodresultatet visar just nu på en budget i balans. Återstoden av året väntas dock ökade 
vikariekostnader samt kostnader för omsorg på obekväm arbetstid sk ”Nattis”. Periodens höga 
verksamhetskostnader förklaras med kostsamma reparationer av kyl/frys i köken på 
Skogsbacken och Stortorget samt nödvändig utrustning till ”Nattis”.   
 
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. 
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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.  
Utvärdering har skett under maj månad. Utvärdering och beslut om fortsatt organisation sker  
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. 
Skolinspektionen har under augusti genomfört en inspektion. 
Omsorg för barn på obekväm arbetstid sk ”Nattis” har förberetts och startar 1 september. 
Hittills ca 8 barn placerade, bemanningen är 2,0 tjänst.  
Vår sommaröppna verksamhet pågick veckorna 28-31 på Nyborgs förskola och har fungerat 
tillfredställande. 
 
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 har beror till stor del på att personalen 
genom sin utbildning har en gedigen kompetens. Personalen i förskolan är särskilt utsatta för 
förkylningar och magsjuka. De långa sjukskrivningar vi har är inte arbetsrelaterade.   
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-08-31 5,57 34,00 73,25 
2013-08-31 4,92 55,83 65,00 

*) 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. 
140831 var nyckeltalet för tätortens förskolor 4,3 barn per personal. 
 
Framtiden 
Höstens organisation planeras utifrån det vi vet idag, förutsättningarna ändras mycket snabbt i 
förskolan, vi har gjort några omflyttningar av de placerade barn som behöver omsorg på 
obekväm arbetstid. Vi har fler barn inskrivna jämfört med samma tid förra året. Vi har tydliga 
signaler på ett högre inskrivningstal både pga födelsetal samt även inflyttning.  
Barnens eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan och det bidrar till 
att verksamheten är svårplanerad. 
Förskolornas utvärderingar pågår och mynnar under hösten ut i en analys om förskolornas 
kvalitét. Under hösten kommer även en barnkonsekvensanalys att genomföras för att se 
närmare på hur vi ska kunna möta det ökade behovet av förskoleplatser. 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef 
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234 Skolbibliotek 
 

  2014 2013 

(Tkr) 
Budget  Redovisat 

1401-1408
Förbr i 

%
Period-
resultat

Redovisat 
1301-1308 

Förändring 
mellan 

åren %

Personal 0 0 0 0 0 0
Verksamhet 80 22 27 32 29 -26
Interna hyreskostnader 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader 80 22 27 32 29 -26
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Netto 80 22 27 32 29 -26
 
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 skolbiblioteks-verksamheten 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. I samband med Förskolans dag som firades på 
Medborgar-huset höll biblioteket öppet för sagostund. 
 
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.  
 
Eleverna på låg- och mellanstadiet har erbjudits att delta i ”Sommarboken”, en aktivitet som 
vill stimulera till läsning och där man vinner en bok som tack för deltagande. Tyvärr har 
deltagandet varit mycket lågt trots att erbjudandet har skickats ut till alla elever via deras 
lärare. 
I samband med skolstarten har åk 7 på Fridhem fått biblioteks- och låneinformation. 
Bibliotekets samarbete med pedagogerna är viktigt. 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 vårterminen för att informera om bibliotekets aktiviteter och 
diskutera skolbiblioteksfrågor. Förskolans läslustombud har haft ett möte på biblioteket. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har ökat med 3% jämfört med samma period 2013. 
Fridhemskolans ökning samma period har gått från 312 lån till 866 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 11,1 och på Fridhem 4,4. 
 
Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och två biblioteksassistenter 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 
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Måluppfyllelse 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.  
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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 % 

 

66,7% 
 

 

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. 
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Januari – Augusti Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

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 5,9%  

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 
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 2014-09-24 45 
 

 
 
Internkontrollplan för 
2013-2014 – Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 

Bou § 35 Dnr 00127/2013 609
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
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 därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-04 § 37 antagit intern-
kontrollplan för 2013-2014. 
 
Planen ska återredovisas i samband med varje boksluts- och 
delårsrapportering. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljninge n godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-09-24 § 35. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan  2014-08-31– Barn- och utbildningsnämnden  

Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 

Mål/Styrdokument Riskområde Konsekvens Kontroll/åtgärd 
    
Alla i verksamheten har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö som präglas 
av glädje, trygghet, professiona-
litet och stimulans som bidrar till 
god hälsa 

Barns säkerhet i förskolan Skador efter tillbud och 
olyckor 
 

Rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan 
 

God ekonomisk hushållning Fakturahantering, 
kontroll av priser enligt 
upphandlade avtal 

Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 
 

Stickprovskontroller  
Utbildning 
Konteringsrutiner 

Kompetensutveckling Arbetet utförs inte 
professionellt 

Sämre kvalitet och sämre 
måluppfyllelse 

Utbildning 
Handledning 
 

Gemensam värdegrund Arbetet utförs inte 
professionellt 

Sämre kvalitet 
Sämre arbetsmiljö 
Sämre måluppfyllelse 

Utbildning i värdegrunden 
 

Avgifter för 
Förskola och Fritidshem 

Felaktig debitering 
Uteblivna intäkter 

Enskild drabbas 
Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 

Verksamhetssystem 

God ekonomisk hushållning Beslut 
löneplacering 

Ekonomisk förlust för 
kommunen 

Riktlinjer 
Förvaltningschef och verksamhetschefer samverkar med lönechef och 
personalchef 

 



 2 (2) 
 
Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Uppföljning 
Alla i verksamheten 
har rätt till en omsorg/ 
arbetsmiljö som 
präglas av glädje 
trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som bidrar 
till en god hälsa 
 

Barns säkerhet i 
förskolan 

Dokumentera 
tillbud och olyckor 
vid alla 
kommunens 
förskolor 

Förskolechefer rapporterar 
alla tillbud och olyckor enligt 
nya riktlinjer. 

Uppföljning augusti 2014 
Tillbudsrapporter fylls i på varje förskoleavdelning och kopia 
lämnas till förskolechef och vårdnadshavare. På blanketten finns  
förutom beskrivning av tillbudet även notering om åtgärder för att 
förebygga att tillbudet kan inträffa igen. Ingen sammanställning av 
alla tillbud på alla förskolor görs idag. 
Förskolechefen gör vid varje tertial en sammanställning av alla 
inkomna tillbud samt analyserar eventuella mönster, företeelser och 
olycksrisker. Utifrån analysen ska åtgärder vidtas för att förebygga 
tillbud på alla kommunens förskolor. 
 

God ekonomisk 
hushållning 

Fakturahantering, 
kontroll av priser 
enligt upphandlade 
avtal 

Kontroll av priser 
på fakturor enligt 
upphandlade avtal 

Stickprov  Uppföljning augusti 2014 
Priskontroll av inköp av läromedel från Läromedia Bokhandel 
Örebro AB har genomförts. På samtliga av de kontrollerade 
fakturorna var priset överensstämmande med upphandlade 
avtalspriser. 
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Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 41-2014:479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Leif Carlsson 
. Annette Rylén 
 

Bou § 36 Dnr 00040/2014 605 
 
Skolinspektionen har den 23 januari 2014 tagit emot en anmälan som rör 
skolsituationen för en grundskoleelev. I anmälan uppges bland 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 huvudman för Fridhemsskolan, följt 
bestämmelserna om särskilt stöd. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Britt-Inger Hedman, har  
2014-02-13 översänt yttrande till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen ålade Arvidsjaurs kommun i beslut 2014-04-29 att senast 
den 29 maj 2014 vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd 
tillgodoses. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-05-21 § 28 att 
uppdra till ordföranden att redovisa vidtagna åtgärder till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen har 2014-08-14 beslutat att Arvidsjaurs kommun har 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljning av ärendet kan avslutas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Med hänvisning till ovanstående läggs ärendet med beaktande till 

handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ansökan om medgivande 
att överlämna undervisning 
inom skolväsendet på 
entreprenad 
- Utbildningsdepartementet 
U 2011/4123/GV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
 
 

Bou § 37 Dnr 00228/2014 612 
 
Arvidsjaur kommun har ansökt om regeringens medgivande att, med 
hänvisning till särskilda skäl, få överlämna delar av sin gymnasiala 
utbildning vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur till Malå respektive Sorsele 
kommun. 
 
Ansökan avser undervisningen på ett antal nationella program i 
gymnasieskolan. Samarbetet mellan skolorna innebär att eleverna vid dessa 
program kan få undervisning i Malå eller Sorsele kommun under första året 
medan undervisningen under andra och tredje året bedrivs på 
Sandbackaskolan i Arvidsjaur. 
 
Ansökan avser också undervisning i de gymnasiegemensamma ämnena 
inom yrkesprogrammen. När det gäller dessa program bedrivs 
undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena under två dagar i 
veckan i Malå respektive Sorsele kommun medan undervisningen i 
yrkesämnen bedrivs på Sandbackaskolan i Arvidsjaur under tre dagar i 
veckan. Som särskilda skäl för att få överlämna delar av sin gymnasiala 
undervisning till Malå och Sorsele kommuner har kommunen angett att ett 
sådant samarbete mellan kommunerna ger eleverna möjlighet att bo kvar 
hemma under delar av eller hela sin gymnasietid. En annan effekt är att 
samarbetet kan utöka elevunderlaget i Malå och Sorsele kommuner vilket 
gör det möjligt att upprätthålla en högre lärarkompetens där samt att 
samarbetet gör att de tre kommunerna kan erbjuda en mer kostnadseffektiv 
gymnasial utbildning. 
 
Regeringen har 2014-06-26 avslagit ansökan med hänvisning till Skollagens 
23 kap. 1§;  att entreprenad endast kan innebära att en huvudman inom 
skolväsendet sluter avtal med en enskild fysisk eller juridisk person. 
 
Regeringen anser sig därför inte ha möjlighet att lämna ett medgivande 
enligt 23 kap. 5 § som avser överlämnande åt en kommun att bedriva 
undervisning inom skolväsendet på entreprenad. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Skolchef Annette Rylén får i uppdrag att hitta lösningar för fortsatt 

samarbete med Malå och Sorsele. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Delfinansiering av  
B-körkort inom 
Sandbackaskolans program 
för elever vid 
Sandbackaskolans 
Fordonsprogram med 
inriktning personbilsteknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Rektorer Sandbackaskolan 
. Elever fordonsprogrammet 
 
 

Bou § 38 Dnr 00247/2014 612 
 
Sandbackaskolan har under flera år och till och med vårterminen 2011 haft 
Trafikkunskap som valbar kurs. Med ”Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Gy 2011) togs den 
bort eftersom läroplanen inte tillåter betygssättning i kursen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-03-02 § 8 att från och med 
höstterminen 2011 via ett stipendium subventionera delar av 
körkortsutbildning för B-körkort för elever inskrivna vid Sandbackaskolan. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-21 § 20 togs 
beslutet att stipendiet upphör från och med läsåret 2014/2015 för elever som 
börjar årskurs 1. Övriga elever fasas ut. 
 
Förfrågan har kommit från elever på Sandbackaskolans ”Fordonsprogram 
med inriktning personbilsteknik”, om att de med hänvisning till sin 
utbildning vill erhålla delfinansiering för B-körkort. Som skäl anges att de 
behöver sitt B-körkort för att kunna bli anställningsbara. 
 
Det finns två program vid Sandbackaskolan där elever tar B-körkort 
eftersom det ingår i kursplanen; 
”Fordonsprogrammet med inriktning transportteknik” och ”Fordons- och 
transportprogrammet, inriktning snöfordon och turism”. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Begäran avslås med följande motivering; 

 

Sandbackaskolan har två program där B-körkort ingår i kursplanen. 
När det gäller övriga program, är det svårt att bedöma vilka 
utbildningar/program där eleverna behöver ett B-körkort för att bli 
anställningsbara. Det är barn- och utbildningsnämndens inställning att 
delfinansiering inte bara kan ske till ett program som inte har B-körkort 
i kursplanen, utan beslutet om att ta bort stipendier/delfinansiering för 
B-körkort kvarstår. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Interkommunala avgifter 
för gymnasieskolan läsåret 
2014/2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer Sandbacka 
. Margareta Renberg 
. Britt-Marie Lindkvist 
. Ekonom/Controller 
 

Bou § 39 Dnr 00239/2014 605 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-05 § 3 om 
interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2013/2014. 
 
Rektor Lars Hagnelius föreslår att höja de interkommunala avgifterna för 
läsåret 2014/2015. Jämförelse har gjorts med riksprislistan samt med 
kommuner som har liknande utbildningar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Fastställa följande interkommunala terminsavgifter för 

Sandbackaskolan läsåret 2013/2014; 

Program Läsåret 2014/2015 – kr/termin 
   
 

Barn- och fritidsprogrammet 47 000 kr 
Fordonsprogrammet, åk 1 68 600 kr 
Fordonsprogrammet, snöfordon / turism 68 600 kr 
Fordonsprogrammet, fordonsteknik åk 2-3 68 600 kr 
Fordonsprogrammet, transportteknik åk 2-3 84 900 kr 
Naturvetenskapliga programmet 47 000 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 50 800 kr 
Samhällsvetenskapliga programmet 46 850 kr 
Ekonomiskt program 46 850 kr 
 

Introduktionsprogram 
Språkintroduktion 51 200 kr 
Preparandår 51 200 kr 
Yrkesintroduktion, Avg beroende på utb omfattning 
Programinriktat individuellt val, Avg enl närliggande programval 
Individuellt alternativ Avg beroende på utb omfattning 
 

Gymnasiesärskolan  /  SMHR, SINA, IV 101 000 kr 
Gymnasiesärskolan  /  Verksamhetsträning 112 000 kr 
Gymnasiesärskolan  /  FP 123 000 kr 
 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-05 § 3 upphör att gälla. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ansökan om 
Riksrekryterande 
utbildning i 
gymnasieskolan - Särskild 
variant och 
riksrekryterande 
yrkesutbildning för 
fordons- och 
transportprogrammet 
(Snöskoter) 
från och med läsåret 
2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer Sandbacka 
. Margareta Renberg 
. Britt-Marie Lindkvist 
. Ekonom/Controller 
 

Bou § 40 Dnr 00244/2014 612 
 
Tillstånd att bedriva det riksrekryterande programmet Fordons- och 
transportprogrammet, inriktning snöfordon och turism vid Sandbackaskolan 
från och med läsåret 2015/2016 måste sökas på nytt hos Skolverket. 
 
Ansökan har överlämnats till Skolverket. 
 
Skolverket har 2014-09-19 beslutat att godkänna särskild variant och 
riksrekryterande yrkesutbildning för fordons- och transportprogrammet vid 
Sandbackaskolan i Arvidsjaurs kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Beakta informationen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Lägsta antalet elever för att 
bedriva förskoleklass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Politiska partierna 
. Annette Rylén 
. Kristina Johansson 

Bou § 41 Dnr 00249/2014 611 
 
Under kommande år är kända antal förskolebarn i byarna Moskosel och 
Glommersträsk fördelade enligt nedanstående tabell: 
 
Moskosel 
 
Ålder Flickor Pojkar Totalt Prognos start F-klass 
0 0 2 2 Lå 20/21 
1 0 1 1 Lå 19/20 
2 2 1 3 Lå 18/19 
3 4 2 6 Lå 17/18 
4 1 1 2 Lå 16/17 
5 1 0 1 Lå 15/16 
6 2 0 2 Lå 14/15 
 

Totalt 10 7 17 
 
Glommersträsk 
 
Ålder Flickor Pojkar Totalt Prognos start F-klass 
0 0 3 3 Lå 20/21 
1 2 2 4 Lå 19/20 
2 1 0 1 Lå 18/19 
3 2 5 7 Lå 17/18 
4 3 2 5 Lå 16/17 
5 2 1 3 Lå 15/16 
6 1 5 6 Lå 14/15 

 

Totalt 11 18 29 
 
Antalet förskoleklasselever vid förskolan Tallkotten i Moskosel har ett 
sviktande elevantal. 
 
Skollagens Kap 9, § 2 och 15, Förskoleklass reglerar förskoleklassens syfte 
och hur kommunens undervisning till förskolebarn ska bedrivas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Frågan om lägsta antalet elever för att bedriva förskoleklass remitteras 

till de politiska partierna. 
2. Sista svarsdag är 1 december 2014. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev i 
Arvidsjaurs kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 41-2014:5062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britt-Inger Hedman 
. Helena Wännström 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén 
 
 
 
 

Bou § 42 Dnr 00238/2014 606 
 
Skolinspektionen har den 25 augusti 2014 tagit emot en anmälan som rör en 
skola i Arvidsjaurs kommun. I anmälan uppges bland annat att kränkningar 
förekommit, att en elev varit frånvarande och riskerat att inte nå 
kunskapsmålen. Skolinspektionens utredning gäller kränkande behandling, 
rätten till utbildning och särskilt stöd under läsåret 2013/32014 samt 
höstterminen 2014. skolsituationen för en grundskoleelev.  
 
Arvidsjaurs kommun som är huvudman ska yttra sig i ärendet. 
Svar ska inlämnas till Skolinspektionen senast 2014-10-09. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppdra till barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger 

Hedman att överlämna yttrande till Skolinspektionen.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Anmälan om kränkande 
behandling vid 
Ringelskolan i Arvidsjaurs 
kommun - 
Skolinspektionen,  
Dnr 45-2014:1548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britt-Inger Hedman 
. Helena Wännström 
. Anneli Andersson 
. Annette Rylén 
 
 
 
 

Bou § 43 Dnr 00086/2014 606 
 
Skolinspektionen har den 20 februari 2014 tagit emot en anmälan om 
kränkande behandling av en elev vid Ringelskolan i Arvidsjaurs kommun. 
 
Arvidsjaurs kommun, som är huvudman för verksamheten, har ombetts att 
allmänt yttra sig över uppgifterna i anmälan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Britt-Inger Hedman, har  
2014-03-18 översänt yttrande till Skolinspektionen. 
 
Rektor Helena Wännström har översänt ytterligare yttranden till 
Skolinspektionen 2014-06-30 och 2014-09-11. 
 
Skolinspektionen har 2014-09-19 beslutat att Arvidsjaurs kommun har 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Med beaktande lägga ärendet till handlingarna.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Internbudget 2015 – Barn- 
och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Utskottet 
. Ulrika Hallnor 
. Annette Rylén 

Bou § 44 Dnr 00141/2014 041 
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-30 § 101 fastställt preliminära 
budgetramar för styrelse och nämnder för 2015. 
 
Ekonomichef Sara Eklund vill inför kommunfullmäktiges sammanträde i 
november, där ramarna för 2015 fastställs, få återkoppling på nämndens 
synpunkter av den tilldelade ramen för 2015.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppdra till barn- och utbildningsnämndens utskott att lämna svar till 

ekonomichefen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

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

Bou § 45 Dnr 00076/2014 609 
 
Enligt skollagen ska rapportering om kränkningar ske löpande till 
huvudman. 
 
Skolutvecklare Louise Renberg redovisade dokumenterade kränkningar. 
Inga klagomål har inkommit.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  Utdragsbestyrkande
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Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bou § 46 Dnr 00077/2014 600 
 
Ordföranden informerar följande information: 
 
Skolinspektionen kommer den 8 oktober, kl 10.00-12.00, att intervjua barn- 
och utbildningsnämnden angående den tillsyn som är genomförd på alla 
skolenheter i kommunen. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bou § 47 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så  
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas §§ 2-3 2014 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.13. Beslut om undervisningstiden på nationellt program för 
en elev får fördelas över längre tid än tre år  §§ 1-1 2014 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.20  Beslut om undervisningstiden på nationellt program till sitt innehåll 
får avvika från vad som annars gäller programmet  §§ 1-1 2014 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.34 Beslut om stöd till inackordering  §§ 2-2 2014 
 
Rektor Marja Lundmark 
1.9.34 Beslut om stöd till inackordering §§ 1-1 2014 
 
Rektor Marja Lundmark 
1.9.7 Beslut om antagning av elever till gymnasieskolan §§ 1-1 2014 
 
Rektor Marja Lundmark 
1.9.17 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna §§ 1-1 2014 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och  
gymnasium  §§ 3-3 2014 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 
 

  Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 
 
 

Bou § 48 Delges via e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelanden 
 
* Avslag Friskola Thorengruppen Skellefteå avseende det nationella barn- 

och fritidsprogrammet         Beslut dnr 32-2014:945 
- Skolinspektionen 
 
* Cirkulär 14:24 - Avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik/kulturskolorna läsåret 2014/2015 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Ansökan om medgivande att överlämna undervisning inom 

skolväsendet på entreprenad, Dnr 228/2014 
- Utbildningsdepartementet 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 
 

  Utdragsbestyrkande

 



 

 
 
ARVIDSJAURS BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-09-24 
 
Ordinarie ledamöter: 
 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Britt-Inger Hedman 1          
 2 Kristina Taimi -          
 3 Tycko Johansson -          
 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 -          
 2 Elin Nordfeldt           
 3 Ulf Isaksson 1          
 4 Erik Johanson           
 5 Åsa Ögren           
 6 Bill Grundström           
 7 Martin Nilsson           
 8 Kristina Lundberg           
 9 Lars Lindström           
 
Summa 6          
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