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Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00 – 16.30. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Anneli Jorsell (s) 
Lina Karlsson (s) 
Helen Danielsson (s), §§ 1-5, 7-9 
Pernilla Granberg (c) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Maria Hedberg (v), tjg ersättare 
 
 
 

 
 
Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef 

Ulrika Hallnor, förvaltningsekonom 
Anneli Andersson, rektor Ringelskolan § 2 
Helena Wännström, biträdande rektor Ringelskolan § 2 
Leif Carlsson, rektor Fridhemsskolan § 2 
Lars-Håkan Andersson, rektor Sandbacka § 2 
Kristina Johansson, rektor förskolan § 2 
Lise-Lotte Johansson, chef elevhälsan § 2 
Liselott Sandström, sekreterare 
 

 
Utses att justera Pernilla Granberg 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-02-02 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 1-11 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Pernilla Granberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-01-21 
 
Datum då anslaget 2015-02-03 Datum då anslaget 2015-02-25 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 2 

 

Ärendeförteckning 
 
 

Bun § 1 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
  
Bun § 2 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 3 Dnr 00021/2015 600
Information till nämnden inför mandatperioden 2015-2018 
 
Bun § 4 Dnr 00286/2014 102
Val av utskott för mandatperioden 2015-18 
 
Bun § 5 Dnr 00141/2014 041
Internbudget och verksamhetsplan 2015 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 6 Dnr 00249/2014 611
Lägsta antalet elever för att bedriva förskoleklass 
 
Bun § 7 Dnr 00283/2014 710
Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 
Bun § 8 Dnr 00182/2014 606
Information - Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid 
Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun, - Skolinspektionen 
Dnr 41-2014:4208 
 
Bun § 9 Dnr 00019/2014 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 för Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Bun § 10 
Initiering av ärende - Läsplattor till barn- och utbildningsnämndens 
ordinarie ledamöter 
 
Bun § 11 Dnr 00020/2015 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2015 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 1 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.34 Beslut om stöd till inackordering §§ 3-3 2014 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola  §§ 12-12 2014 
och gymnasium 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bun § 2 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Riktlinjer för kunskapskrav och mål samt PM 
- Elevhälsan 
 
* Beslut - Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid 

Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun. SI:s dnr 41-2014:4208 
- Skolinspektionen 
 
* Beslut förarutbildningar 2015 - Statsbidrag till yrkesförare inom 

KOMVUX 
- Skolinspektionen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information till nämnden 
inför mandatperioden 
2015-2018 
 

Bun § 3 Dnr 00021/2015 600
 
Presentation av nämndsledamöter och rektorer/förskolechef med 
övergripande genomgång av respektive chefs enheter till barn- och 
utbildningsnämnd vald för mandatperioden 2015-18. 
 
Ekonomi-och verksamhetsstyrning: 

 Genomgång av begreppet God ekonomisk hushållning 
– Kommunallagen 8 kap 

 Genomgång reglemente för ekonomi-och verksamhetsstyrning 
(Kf 2014-11-24 § 204) 

 Genomgång av Barn-och utbildningsnämndens verksamheter och 
uppdrag av kommunfullmäktige 

Genomgång och diskussion kring skolans nationella styrning och 
huvudmannens uppdrag kring Organisation, Personal, God miljö för lärande 
samt Resurstilldelning. 
 
Information om budgetprocessen och start av arbete med budgetförutsätt-
ningar för budget 2016. 
 
______ 
 
 
 
Redovisningarna skickas till ledamöterna per e-post samt med expediering 
av detta protokoll. De finns även tillgängliga på nämndskansliet. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av utskott för 
mandatperioden 2015-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Löner 
Berörda 
Reception 
 

Bun § 4 Dnr 00286/2014 102
 
Val av utskott för mandatperioden 2015-18 tas upp för behandling.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. För mandatperioden 2015-18 utses nedanstående ledamöter och 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott: 
   

Ledamöter Ersättare 

Britt-Inger Hedman (v) Helen Danielsson (s) 
Kristina Taimi (s) Anneli Jorsell (s) 
Pernilla Granberg (c) Lennart Wigenstam (c) 
 
Ordförande 

Britt-Inger Hedman (v) 
 
Vice ordförande 

Kristina Taimi (s) 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Internbudget och 
verksamhetsplan 2015 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Utskottet 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Berörda verksamheter 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi 
Revisorer 
 

Bun § 5 Dnr 00141/2014 041 
 
Kommunfullmäktige har 2014-11-24 § 177 fastställt driftbudgetramar för 
styrelse och nämnder för 2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram är 139 914 000 kronor. 
 
Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 har upprättats. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Internbudget och verksamhetsplan för 2015 antas enligt förslag. 
 
Pernilla Granberg (c) 
Parkskolans ram utökas med 261 000 kronor med hänvisning till 
möjligheten att då behålla de tre lärartjänster som finns i Glommersträsk. 
Pengarna tas från central administration. 
 
Två förslag har lagts. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter 
hon förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla Britt-Inger 
Hedmans förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Internbudget och verksamhetsplan för år 2015 antas enligt bilaga.  
 
_____ 
 
 
 
 
Reservationer 
Pernilla Granberg (c), Lennart Wigenstam (c) samt Jerry M Johansson (c). 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan och internbudget 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-01-21 § 5. 1(4) 
 
 
 

Internbudget och verksamhetsplan 2015 

Barn-och utbildningsnämnden 

 

Barn-och utbildningsnämndens verksamheter och uppdrag: 

Verksamheter 
 Förskola 
 Omsorg på obekväm tid (Nattis) 
 Fritidshem 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Gymnasium 
 Gymnasiesärskola 
 Kommunala vuxenutbildningar 
 Svenska för invandrare 

 

Uppdrag 
 Samhällsorientering för nyanlända enl. 

etableringsreformen 
 ANDT (Alkohol-narkotika-doping och 

tobak) samordning för kommunen 
 Norrbus- samverkan landsting och 

kommun kring barn och ungdomar 
 Kommunens aktivitetsansvar för 

ungdomar upp till 20 år 
 

 
Beskrivning av verksamheten 

I dagsläget drivs all verksamhet inom förskola och grundskola i egen kommunal regi, bortsett 
från ett fåtal elever som genomför sin utbildning i en annan kommun. Från och med 
september 2014 infördes barnomsorg på obekväm tid (Nattis) i kommunen.  

Andelen elever från Arvidsjaur som går på kommunens egen gymnasieskola uppgick Läsåret 
2013/2014 till 68,1% (Lå 2012/2013 70,0%,  Lå 2011/2012 64,5%). De som valt en annan 
gymnasieskola gick 2,4% i en fristående gymnasieskola och 29% i en annan kommuns 
gymnasieskola. Antalet vuxenstuderande genom SFI och övriga vuxenutbildningar har det 
senaste året ökat. Vid årsskiftet uppgick antalet vuxenstuderade på Sandbackaskolan till 155 
personer, vilket motsvarar 43% av det totala elevantalet på skolan. 

Enheter i egen regi under budgetåret 2015 

Förskoleenheter 

Enhet Antal avdelningar Placering Antal barn 
Haren 3 Arvidsjaur tätort 48 
Nattis 1 Arvidsjaur tätort (10**) 
Nyborgs 8 Arvidsjaur tätort 117 
Stortorget 3 Arvidsjaur tätort 50 
Skogsbacken 3 Arvidsjaur tätort 48 
Tallkotten *) 1 Moskosel 11 
Ängen *) 2 Glommersträsk 20 
 
*) Kombinerad förskola och fritidsavdelning 
**) Är även placerade på en ordinarie förskola med dagverksamhet  



2(4) 
Fritidshem 

Enhet Antal avdelningar Placering Antal barn 
Ringelskolan 4 Arvidsjaur tätort 183 
Ängen *) 1 Glommersträsk 11 
Tallkotten *) 1 Moskosel 1 
*) Kombinerad förskola och fritidsavdelning 

Skolenheter 

Enhet Årskurs Placering Antal 
elever 
läsår 
14/15 

Prognos antal 
elever läsår 
15/16 

Ringelskolan Grundskola (F-åk 6) Arvidsjaur tätort 424 413 
Parkskolan Grundskola (F- åk 6) Glommersträsk 32 29 
Fridhemsskolan Grundskola (Åk 7-9) Arvidsjaur tätort 207 191 
Sandbacka Gymnasium Arvidsjaur tätort 203 222 
Sandbacka Vuxenutbildning Arvidsjaur tätort 91 90 
Sandbacka Svenska för 

invandrare 
Arvidsjaur tätort 64 60 

     
 

 

 

Mål för verksamheten 

En positiv befolkningsutveckling och tillväxt 

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

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

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

2. Barn och ungdomsgruppen genomför i 
samarbete med elevråden en årlig 
demokratidag. 
 
3. Andel (%) förskoleplatser där barnen deltar i 
planering av förskolans aktiviteter uppgår till 
minst 65 %. 
 
4. Minst 80 % av eleverna i åk 5 och 8 tycker 
att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. 
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Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet 
 

BOU: verksamhetsmål Nyckeltal 
 
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 eleverna i åk3 ska ha klarat alla 
nationella delprov i svenska. 
 
2. 100 % av eleverna i åk6 har uppnått 
godkänd nivå på nationella provet i svenska. 
 
3. 100 % av eleverna i åk9 har uppnått 
godkänd nivå på nationella provet i svenska. 
 
4.  Öka andelen folkbokförda gymnasieelever 
som fullföljer sin utbildning inom 4 år från 
72,8 % (läsåret 09/10) till 83 % 
 

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

1 .Gymnasieskolan har ett fungerande 
programråd inom samtliga yrkesutbildningar 
 
2. Antalet avvikelserapporter inom Norrbus 
från BOU uppgår maximalt till 2 st per 
kalenderår. 
 

Miljöhänsyn i all verksamhet 
 

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

 
1.  Sjukfrånvaron inom förvaltningen uppgår 
till maximalt 4 %. 
 
2.  80 % av medarbetarna inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen uppger att de 
upplever att den närmaste chefen visar 
uppskattning för mina arbetsinsatser. 
 
3.  Frånvaro på gymnasiet understiger 12 %. 
 
4.  Maximalt 10 % av eleverna som svarat på 
mobbingfrågan vid hälsosamtalen i åk4, åk7 
samt år 1 i gymnasiet uppger att de blivit 
retade, utstötta eller på annat sätt illa 
behandlade av andra elever i skolan under de 
tre senaste månaderna. 
 
5.  80 % av eleverna svarar att de trivs bra 
eller mycket bra i skolan vid hälsosamtalen i 
åk 4, åk 7 samt år 1 gymnasiet. 
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Några fokusområden för utvecklingsarbetet för verksamhetsåret 2015 är: 

 Deltagande i den nationella satsningen Matematiklyftet som delvis finansieras via 
statsbidrag. 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på 
skolenhetsnivå 

 Fortsatt implementering av metoden ”ASL- Att skriva sig till läsning” 

 Införande av tidsenliga verktyg enligt IKT planen. 

 Kompetenshöjning inom förskolan bland personal utan pedagogisk utbildning. 

 Förbättra arbetet med nyanländas utbildning och integration. 

 Utveckla verksamheterna utifrån Skolinspektionens inspektion och rapporter. 
 

Fördelning av budgetram 

Barn-och utbildningsnämndens budgetram för 2015 inklusive beräknade löneökningar är 
139 813 tkr. Ramen för 2014 inklusive löneökningar var 130 135 tkr, en ökning av ramen 
med drygt 9 Mkr. Kostnadsökningar inför budgetåret är höjning av internhyran med ca 
3 Mkr, beräknade löneökningar ca 3,4 Mkr, införande av Nattis 1 Mkr samt nytt avtal 
skolskjutsar 1 Mkr. Samtidigt beräknas intäkterna öka med ca 1,8 Mkr. De beräknade 
löneökningarna ligger under central administration och fördelas på respektive enhet efter att 
löneavtalen är klara i april. Fördelning av nämndens budgetram.  

 

Ansvarskod: Enhet: Nettoram (kr)

12 Nämnden 330 000

2 Central administration 6 861 000

211 Fridhemsskolan 19 724 000

212 Ringelskolan 33 807 000

214 Parkskolan 6 256 000

215, 225, 227 Förskoleverksamhet tätort och Moskosel 37 548 000

224 Elevhälsan 3 370 000

8 Sandbackaskolan 31 917 000
 Summa: 139 813 000
 

__________ 
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Lägsta antalet elever för att 
bedriva förskoleklass 
 

Bun § 6 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 kommunen undervisning till förskolebarn ska bedrivas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-09-24 § 41 att frågan om 
lägsta antalet elever för att bedriva förskoleklass remitteras till de politiska 
partierna. 
 
Nya Moderaterna i Arvidsjaur och Vänsterpartiet har inlämnat remissvar. 
 

Centerpartiet lämnar vid mötet sitt remissvar innebärande att lägsta antalet 
barn vid förskoleklass ska bedömas från fall till fall. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Remissvar Moderaterna 
Remissvar Vänsterpartiet 
Remissvar Centerpartiet 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till; 
Annette Rylén 
Kristina Johansson 
Kommunstyrelsen 

Bun § 6, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) samt Kristina Taimi (s) 
Förskoleklass är förberedande för skolundervisning. Därför ska inte 
verksamheten bedrivas vid enheter som inte har någon skola. 
 
Pernilla Granberg (c) 
Att förbereda barnen för skolan innebär inte att de behöver befinna sig i 
anslutning till skolan hela tiden. Lägsta antalet förskolebarn i förskoleklass 
ska därför bedömas från fall till fall. 
 
Två förslag har lagts. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter 
hon förklarar att barn- och utbildningsnämnden har bifallit Britt-Inger 
Hedmans och Kristina Taimis förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Verksamhet i förskoleklass ska inte bedrivas vid enheter där det inte 

finns någon skolverksamhet. 
 
_____ 
 
 
 
 
Reservationer 
Pernilla Granberg (c), Lennart Wigenstam (c) samt Jerry M Johansson (c). 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Remissvar Moderaterna 
Remissvar Vänsterpartiet 
Remissvar Centerpartiet 

Utdragsbestyrkande 
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Regler och rutiner för 
förskola och fritidshem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Annette Rylén 
Kristina Johansson 
Samtliga förskolor 
 

Bun § 7 Dnr 00283/2014 710
 
Dokumentet ”Regler och rutiner gällande förskola och fritidshem i 
Arvidsjaurs kommun” har reviderats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens återremitterade 2014-11-19 § 63 ärendet 
med utredningsdirektiv om att titta närmare på förekomst, andra kommuners 
regler, fördelar/problem, ekonomi samt övrigt som är relevant för nämndens 
ställningstagande. 
 
Förskolechef Kristina Johansson har utrett och lämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Regler och rutiner för förskola och fritidshem antas. 
2. Tidigare beslut SuD 2010-11-23 § 63 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Helen Danielsson (v) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller 
beslut. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kristina Johansson, rektor förskolan 
Förslag till regler och rutiner 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(9) 
 

Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. 

 
 
Läroplan för förskolan 
Förskolan har en egen läroplan. Förskolan är det första steget i samhällets utbildningssystem för 
barn och ungdomar. Läroplanen gäller för förskolan, det vill säga den pedagogiska verksamhet 
som bedrivs i de förskolor som kommunen är huvudman för. 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och 
omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den vård och 
omsorg som deras speciella behov kräver.” 
	 	 Ur Skollagen 8:e, 9:e och 14:e kapitlet 
 
Förskola och skola i samma organisation 
Barn och elever från ett till sexton års ålder finns i en sammanhållen verksamhet för förskola och 
skola. Det finns en röd tråd i verksamheten från förskolan upp genom hela grundskolan. 
Kommunen erbjuder den förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov. 
Verksamheterna drivs i kommunal regi. 
 

Förskoleverksamheten för barn 1 – 5 år anordnas i form av förskola.  
 

Förskoleklass är verksamhet för sexåringar. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år. 
Föräldrar till sexåringar får särskild information om förskoleklass. 
 

Skolbarnsomsorg för barn 6 – 12 år bedrivs som fritidshem. Fritidshemmen finns i skolans 
lokaler eller i direkt närhet till skolan.  
 
Förskoleverksamhet 
Förskoleverksamheten är ett komplement till hemmet och erbjuds barn i åldern 12 månader 
t.o.m. första halvåret det år barnet fyller 6 år. 
 

Följande verksamheter finns: 
Förskolegrupper med barn i åldern ca 1 – 3 år 
Förskolegrupper med barn i åldern ca 3 – 5 år 
Förskolegrupper med barn i åldern ca 1 – 5 år 
Förskolegrupper i allergisanerad miljö ca 1 – 5 år. 
 
Fritidsverksamhet 
För barn som behöver omsorg utöver tiden i förskoleklassen eller i grundskolan, erbjuds 
fritidshemsverksamhet. 
Fritidshem finns för barn i åldern 6 – 12 år. 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(9) 
 

Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. 

 
 
Inskolning 
Det är nödvändigt att avsätta tid, som regel ca 2 veckor, för inskolning. Under inskolningstiden 
skall föräldern tillsammans med sitt barn lära känna den nya miljön med nya vuxna och barn. 
I samband med besked om placeringen så meddelas från vilket datum inskolningen kan börja. 
Det är också från och med detta datum som avgiften betalas utifrån överenskommen taxenivå. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inskolning gäller även vid flytt mellan avdelningar, men då gäller den inskolningstid som man 
kommer överens med berörd personal om. 
 
Riktlinjer vid barns sjukdom 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enligt socialstyrelsens rekommendationer gäller allmänt att ett barn som har feber eller av annat 
skäl är trött och hängigt på grund av sjukdom behöver stanna hemma och ta det lugnt. När 
barnen samlas i grupp sprids också smittan lättare. Ett feberfritt dygn hemma är en tumregel, 
samt två dygn efter sista kräkning och/eller diarré. 
 
Inkomstuppgift 
Vid erbjudandet om plats i förskola/fritidshem skall också aktuell inkomstuppgift för hushållet 
lämnas. Under placeringstiden ska ny inkomstuppgift lämnas så snart det blir en förändring. 
Inkomstunderlaget gäller från den månad då det lämnas in. Årlig inkomstuppgift skall också 
lämnas innan mars månads utgång varje år. Om inkomstuppgift saknas debiteras högsta taxan. 
Blankett finns i förskolan/fritidshemmet samt på kommunens hemsida. 
 
Beräkning av taxa 
Utgångspunkt för beräkning av taxa är inkomsten i det hushåll som barnet/barnen tillhör. 
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs par som utan att vara gifta 
med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. 
 
Vistelsetider för barnet 
Föräldrarna är skyldiga att lämna aktuellt schema, skriftligt, till förskolan och fritidshemmet. 
Schemat ska utgå ifrån föräldrarnas arbetstider med en marginal för att hinna till och från arbetet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tillfällig frånvaro eller ändring av schematiden meddelas muntligt till personalen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Förändringar av vistelsetiden ska meddelas skriftligt på särskild blankett. Blanketten finns i 
förskolan/fritidshemmet samt på kommunens hemsida. 
 
Byte av avdelning i förskolan 
Byte av avdelning görs utifrån barnets mognad i samråd med förälder och i mån av plats. 
 
Studiedagar 
Verksamheten är stängd två dagar per år för planering och fortbildning. Avgiften påverkas inte 
av detta. Aktuella dagar meddelas i god tid till föräldrarna. 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. 

 
 
Sommarverksamhet 
Under fyra-fem veckor i juli månad är all ordinarie verksamhet stängd. De barn som behöver 
tillsyn på grund av föräldrars arbete erbjuds plats i sommarverksamheten för förskola/fritidshem. 
 
Uppsägning 
Uppsägning ska lämnas skriftligt till kommunens reception eller till respektive rektor. 
Uppsägningstiden är en månad från det datum uppsägningen lämnades in. 
Under uppsägningsmånaden ska avgiften betalas, oavsett om platsen nyttjas eller inte. 
Blankett finns i förskolan/fritidshemmet samt på kommunens hemsida. 
 
__________ 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 1:1 

 
 
Avgifter 
 
1. Dessa taxebestämmelser omfattar föräldraavgift inom den kommunala barnomsorgen i 

förskola och fritidshem. 

2. Avgiften grundas på hushållets ekonomiska bärkraft samt vistelsetid. Med hushåll avses 
ensamstående och makar eller ogifta som lever tillsammans med gemensamma eller inte 
gemensamma barn och är folkbokförda på samma adress. 

3. Uppgift om inkomst ska lämnas skriftligt. Alla ändringar ska göras skriftligt. Ändringar 
träder i kraft tidigast påföljande månad och ska avse minst en månad. Kontroll av 
inkomstuppgift hos arbetsgivare kan göras. 

4. Vid felaktigt uppgiven inkomstuppgift efterdebiteras mellanskillnaden. 

5. Vistelsetid skall i första hand fastställas med utgångspunkt från föräldrarnas 
arbetstidsförläggning /studieomfattning 
 

I förskola gäller: 
 

För barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar gäller vistelsetiden 
9.00-12.00 måndag till fredag eller 9.00-14.00 måndag, tisdag och torsdag. 
 

I fritidshem gäller: 
+ 

För barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar gäller vistelsetiden efter skoldagens slut 
till 16.00 måndag till fredag. 

6. Öppethållande vid förskolor/fritidshem är 06.30-18.30. Under loven har fritidshemmen 
öppet ordinarie omsorgstid men också öppet på motsvarande lektionstid utan extra 
kostnader. 

7. Avgift ska vara kommunen tillhanda senast sista vardagen innevarande månad. 
Avgift tas ut för 12 månader per år. 

8. Avgift tas ut från och med den dag barnet börjar sin inskolning i kommunens barnomsorg. 
Avgift ska erläggas för den uppsägningstid som fastställts i kommunens regler för 
barnomsorg. Avgift som trots påminnelse förblir obetald medför att platsen i barnomsorgen 
är förverkad. Ny plats kan inte erhållas förrän skulden reglerats. 

9. Barn som får en plats i förskolan utifrån ett behov av särskilt stöd  erbjuds 15 timmar per 
vecka, kl. 9.00-12.00 måndag till fredag eller kl. 9.00-14.00 måndag, tisdag och torsdag, 
utan avgift. Avgift debiteras för tid därutöver enligt gällande taxa. 

10. Barn och ungdomsnämnden ansvarar för beslut och verkställighet med stöd av dessa 
taxebestämmelser. Möjlighet finns enligt lag att delegera beslutanderätten. 

11. Allmän förskola. 3-, 4- och 5-åringar får avgiftsfri tid måndag-fredag, kl. 9.00-12.00 eller 
måndag, tisdag och torsdag, kl. 9.00-14.00.  För tid därutöver betalas avgift enligt taxa, dvs. 
halv avgift. Förändringen träder i kraft den 1:a augusti det år barnet fyller 4 år och gäller till 
dess att barnet lämnar förskolan. 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 1:2 

 
 
12. Avgiftspliktiga personer för barn inom kommunens barnomsorg är endera av följande 

alternativ: 
a) förälder/föräldrar som är vårdnadshavare 
b) familjehemsförälder/familjehemsföräldrar 
c) annan person som är förordnad till vårdnadshavare för barnet 

13. För föräldrar, med skild bosättning och gemensam vårdnad om barn, anses den hos vilken 
barnet är folkbokförd som avgiftspliktig. 

14. Den avgiftsgrundande inkomsten ska utgöras av: 
 Lön och alla andra inkomster och ersättningar som är beskattningsbara 

15. För familjehem ska den avgiftsgrundande inkomsten för familjehemsplacerat barn utgöras 
endast av familjehemsersättningen arvode plus omkostnad). I de fall då placerande nämnd 
bedömer att barnet bör få plats inom barnomsorgen bör nämnden täcka familjehemmets 
avgifter för en sådan plats. 

16. För avgiftspliktiga personer som har varierande månadsinkomster uppskattas 
bruttoinkomsten efter en genomsnittlig månads-inkomst under ett år. 

17. För egna företagare beräknas den avgiftsgrundande inkomsten från den av försäkringskassan 
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). För nyetablerade företagare beräknas 
inkomsten under det första året på uppgiven inkomst. 

18. Barn- och ungdomsnämnden kan i särskilda fall göra en individuell prövning såväl för att 
fastställa den avgiftsgrundande inkomsten som för att bestämma avgiften. 

 
Kravrutiner 
Barnomsorgsfakturor har förfallodag i slutet av den månad som avgiften gäller. 
Avgift som trots påminnelse förblir obetald medför att barnet förlorar sin barnomsorgsplats. 
Ny plats kan inte erhållas förrän hela skulden reglerats. 
 
__________ 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 2 

 
 
MAXTAXA 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-10-15 § 53 att införa maxtaxa inom barnomsorgen 

 
 
Taxa för förskola 

Förskola För tid

9.00‐12.00 Må‐Fre 

Alt 

9.00‐14.00 Må, Ti, To 
 

För tid utöver

9.00‐12.00 Må‐Fre 

Alt 

9.00‐14.00 Må, Ti, To 

Barn 1 1,5 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i 
familjen dock högst 630 
kr/mån. 

3 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 
1260 kr/mån. 

Barn 2 1 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 420 
kr/mån 

2 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 
840 kr/mån. 

Barn 3 0,5 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i 
familjen dock högst 210 
kr/mån 

1 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 
420 kr/mån. 

Barn 4 Ingen avgift.  Ingen avgift. 
 

 
 

Taxa för fritidshem 
Barn 1 2 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 

dock högst 840 kr/mån. 

Barn 2 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 420 kr/mån. 

Barn 3 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 420 kr/mån. 

Barn 4 Ingen avgift. 

 

 Separata taxor för förskola respektive fritidshem 

 Yngsta barn räknas som barn 1 

 Normalöppettider för verksamheten är 06.30-18.30 

__________ 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 3:1 

 
 
Vanliga frågor med svar 
 
 
Vilka barn får plats i förskola? 
Barn från ett till och med fem år kan få plats i förskola under den tid föräldern/föräldrarna 
arbetar, studerar eller söker arbete samt vid föräldraledighet. Barnet ska stadigvarande vistas i 
kommunen. 
 
Vilka barn får plats i fritidshem? 
Från 1:a augusti det år barnet fyller sex år börjar barnet i förskoleklass eller grundskola. Om 
barnet har behov av omsorg före och/eller efter skoldagen får barnet plats i fritidshem. 
 
Vad är Allmän förskola? 
Lagen om allmän förskola, enligt Skollagen 8:e kap 4§, ger alla tre-, fyra- och femåringar i 
kommunen rätt till plats 525 timmar per år. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta gäller det från och med 1:a augusti det året barnet fyller 3 år. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rätten till plats gäller för 15 timmar per vecka enligt följande alternativ: 

Alternativ 1. Måndag – fredag 9.00 – 12.00  
Alternativ 2. Måndag, tisdag och torsdag – 9.00-14.00. 
Byte av vistelsealternativ kan ske 1 månad efter skriftlig begäran. 
Platsen gäller från 1:a augusti det år barnet fyller 3 år.  
Placeringen är avgiftsfri.  
De barn som är inskrivna på mer tid än ovanstående får halv avgift. 
 
Vad gäller för barn till arbetslösa föräldrar? 
Barn till arbetslösa föräldrar … 
… har rätt till plats i förskola. Rätten till plats gäller för 15 tim/vecka enligt följande alternativ: 
Alternativ 1. Måndag – fredag 9.00 – 12.00  
Alternativ 2. Måndag, tisdag och torsdag – 9.00-14.00. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta innebär att man lämnar sitt barn på förskolan tidigast 9.00 och hämtar det senast 
12.00 alt. 14.00. Barn som är tre-, fyra– eller fem år som nyttjar en avgiftsfri plats i förskolan, så 
kallad allmän förskola, följer skolans terminplan och är ledig under samtliga skollov. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Byte av vistelsealternativ kan ske 1 månad efter skriftlig begäran. 

Barn till arbetslösa föräldrar … 
… har rätt till plats i fritidshem.  

Rätten till plats gäller efter skoldagens slut och till klockan 16.00 måndag till fredag. 
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Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 3:2 

 
 
Vad gäller för barn som får syskon? 
Barn till föräldralediga föräldrar … 
… har rätt till plats i förskola. Rätten till plats gäller för 15 tim/vecka enligt följande alternativ: 
Alternativ 1. Måndag – fredag 9.00 – 12.00  
Alternativ 2. Måndag, tisdag och torsdag – 9.00-14.00. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta innebär att man lämnar sitt barn på förskolan tidigast 9.00 och hämtar det senast 
12.00 alt. 14.00. Barn som är tre-, fyra– eller fem år som nyttjar en avgiftsfri plats i förskolan, så 
kallad allmän förskola, följer skolans terminplan och är ledig under samtliga skollov. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Byte av vistelsealternativ kan ske en (1) månad efter skriftlig begäran. 

Barn till föräldralediga föräldrar … 
… har rätt till plats i fritidshem.  

Rätten till plats gäller efter skoldagens slut och till klockan 16.00 måndag till fredag. 
 
Vad gäller vid förälders sjukskrivning/havandeskapsledighet? 
I samband med förälders sjukskrivning eller havandeskapsledighet kan barnet behålla platsen om 
föräldrarna så önskar. 
 
Vad gäller vid föräldraledighet? 
Det barn som förälder nyttjar föräldrapenning för, får inte vistas i förskolans verksamhet. 
 
Vad gäller för barn i behov av särskilt stöd? 
Barn i behov av särskilt stöd har, enligt Skollagen 8:e kap 9§, 10§, rätt till avgiftsfri placering i 
förskoleverksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Om barnet har behov av 
placering utöver detta betalas avgift för överskjutande del, dvs. halv avgift.  
Det kan finnas skäl till att man ibland frångår anmälningsdatum som ködatum. Det gäller när ett 
barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. 
 
Hur ansöker man om plats i förskola? 
För att få en plats i förskola krävs en skriftlig ansökan. Blankett finns att hämta i kommunhusets 
reception, i förskolan, i fritidshemmen samt på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se 
Ifylld ansökan kan lämnas i kommunhusets reception eller till respektive rektor. 
Handläggningstiden kan uppgå till 3 månader. 
 
Hur ansöker man om plats i fritidshem? 
I början av det år då barnet fyller sex år får alla föräldrar information om förskoleklass. 
Samtidigt skickas en ansökningsblankett för plats i fritidshem. Föräldrar kan också ansöka om 
fritidsplats när som helst under skoltiden fram till dess barnet fyller 12 år. 
 
Hur fördelas platserna? 
Vid fördelning av lediga platser gäller barnets anmälningsdatum som ködatum. 
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Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21 § 7. Bilaga 3:3 

 
 
När kan ditt barn få plats? 
Hur länge det dröjer innan ditt barn får plats beror på flera olika faktorer, exempelvis: 
 Hur lång kön är 
 Antal placeringsalternativ 
 När på året du önskar plats 
 Hur många barn i familjen har som ska placeras samtidigt. 
 Tackar du nej till erbjuden plats, placeras din ansökan sist i kön. 
 
Vad kostar platsen? 
Arvidsjaurs kommun tillämpar maxtaxa i förskoleverksamheten och i fritidshemsverksamheten. 
Mer information om avgiften i förskola och fritidshem finns i bilaga 1 och 2 i detta dokument.  
 
__________ 
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Information 
- Anmälan om 
skolsituationen för en 
grundskoleelev vid 
Fridhemsskolan i 
Arvidsjaurs kommun, 
- Skolinspektionen  
Dnr 41-2014:4208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Annette Rylén 
Kristina Johansson 
 

Bun § 8 Dnr 00182/2014 606
 
Skolinspektionen har den 17 juni 2014 tagit emot en anmälan som rör 
skolsituationen för en grundskoleelev. I anmälan uppges bland annat att 
elevens behov av särskilt stöd inte blivit tillgodosett. Skolinspektionens 
utredning gäller elevs rätt tillsärskilt stöd under elevens tid i årskurs 7-9. 
 
Skolinspektionen har i beslut 2014-12-10 bedömt att Arvidsjaurs kommun 
inte uppfyllt författningarnas krav vad gäller arbetet med särskilt stöd. Detta 
eftersom man brustit i arbetet med åtgärdsprogram och med att följa upp och 
utvärdera vidtagna åtgärder. 
 
Skolinspektionen har förelagt Arvidsjaurs kommun att senast den 30 januari 
2015 vidta åtgärder för att säkerställa att elevers rätt tillsärskilt stöd 
tillgodoses. Eftersom eleven slutat vid den aktuella skolan tar föreläggandet 
sikte på generella åtgärder. 
 
Skolchef Annette Rylén redogör för ärendet. 
 
Upprättat yttrande skrivs under av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Britt-Inger Hedman, i enlighet med delegationsordning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslut Skolinspektionen 

 Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 

Bun § 9 Dnr 00019/2014 042
 
Förvaltningsekonom Ulrika Hallnor redovisar nämndens resultat till och 
med sista december, med den reservationen att samtliga intäkter och 
kostnader inte ännu är bokförda. Bokföringen för 2014 stängs slutligt den 
sista januari. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas inför resultat av årsbokslut för 2014. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Initiering av ärende 
- Läsplattor till barn- och 
utbildningsnämndens 
ordinarie ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 

Bun § 10 
 
Ekonomiutskottet har efter en provperiod på tre år med läsplattor som 
arbetsredskap till kommunstyrelsens ekonomiutskott permanentat projektet. 
Försöksgruppen är mycket nöjda med lösningen som innebär att hanteringen 
med pappersdokument i princip upphört. Plattorna möjliggör också ett 
effektivare arbetssätt både för politiker och administration. 
Kommunstyrelsen har köpt in plattor till kommunstyrelsens ordinarie 
ledamöter. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman initierar ett 
ärende om att utreda inköp av läsplattor till barn- och utbildningsnämndens 
ordinarie ledamöter.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förvaltningsekonom Ulrika Hallnor får i uppdrag att till utskottets möte 

18 februari utreda ärendet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2015 
 

Bun § 11 Dnr 00020/2015 600 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman informerar om ett möte i Glommersträsk 
angående skolverksamheten i byn. Närvarande var också kommunalrådet 
Lotta Åman och kommunchef Kerstin Olla. 
 
______ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-01-21 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Anneli Jorsell 1          

 4 Lina Karlsson 1          

 5 Helen Danielsson 1          

 6 Pernilla Granberg 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Jerry M Johansson 1          

 9 Carl-Johan Olofsson -          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Jörgen Andersson           

 2 Mats Åhman           

 3 Tycko Johansson           

 4 Maria Hedberg 1          

 5 Anna Svensson           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 9          
 


	Tid, plats, närvarande
	Ärendeförteckning
	Anmälan av beslut i delegerade ärenden
	Meddelandeärenden
	Information till nämnde ninför mandatperioden 2015-2018
	Val av utskott för mandatperioden 2015-18
	Internbudget och verksamhetsplan 2015
	Lägsta antalet elever för att bedriva förskoleklass
	Regler och rutiner för förskola och fritidshem
	Information - Anmälan omskolsituationen för en grundskoleelev vid Fridhemsskolan
	Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014
	Initiering av ärende - Läsplattor till barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter

