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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 1 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00 – 16.00. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Anneli Jorsell (s) 
Mats Åhman (s) 
Anna Svensson (v) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Pethra Backteman (s) , tjg ersättare 
 
 
 
 

 
 
Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef   §§ 2-22 

Ulrika Hallnor, förvaltningsekonom   §§ 2 och 8 
Helena Landström, personalkonsulent   § 1 
Liselott Sandström, sekreterare 
 

 
 
 
 
 
Utses att justera Jerry M Johansson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-03-22 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 1-23 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Jerry M Johansson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-03-14 
 
Datum då anslaget 2015-03-22 Datum då anslaget 2015-04-13 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Bun § 1 
Informationer   - Arbetsmiljöarbete  - Kontaktpolitiker 
 
Bun § 2 
Informationer   - Ekonomi  
 
Bun § 3 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bun § 4 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 5 Dnr 00023/2016 011 
Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018 
 
Bun § 6 Dnr 00029/2016 109 
Remiss – Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning 
 
Bun § 7 Dnr 00028/2016 009 
Remiss – Motion – Att tillvarata skolans resurser bättre 
 
Bun § 8 Dnr 00027/2016 009 
Remiss – Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan 
 
Bun § 9 Dnr 00040/2016 042 
Årsredovisning 2015 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 10 Dnr 00141/2014 042 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till 
och med 2015-12-31 
 
Bun § 11 Dnr 00028/2015 609 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 
 
Bun § 12 Dnr 00041/2016 710 
Regler och rutiner med maxtaxa för 2016 inom förskola och fritidshem 
 
Bun § 13 Dnr 00046/2016 609 
Utredning av annan form av omsorg på obekväm arbetstid –Förskola 
/barnomsorg  
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning Bun § 14 Dnr 00061/2016 003 
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och 
enskild pedagogisk omsorg 
 
Bun § 15 Dnr 00062/2016 003 
Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
Bun § 16 Dnr 00063/2016 612 
Nedläggning av fordons- och transportutbildning (Snöskoter) 
 
Bun § 17 Dnr 00064/2016 106 
Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet - ändring av villkor för barn- och utbildningsnämnden
 
Bun § 18 Dnr 00065/2016 610 
Delegation att fördela statsbidrag för lärare i nationellt minoritetsspråk 
 
Bun § 19 Dnr 00008/2016 609 
Verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet (UF) Norrbotten 
 
Bun § 20 Dnr 00251/2015 105 
Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Bun § 21 Dnr 000307/2015 102 
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott 
– Helen Danielsson (v) 
 
Bun § 22 Dnr 00076/2016 600 
Skolchefens rapport 
 
Bun § 23 Dnr 00076/2016 600 
Ordförandens rapport 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Informationer 
- Arbetsmiljöarbete 
- Kontaktpolitiker 
 
 

Bun § 1 
 
Pågående arbetsmiljöarbete 
Helena Landström, personalkonsulent informerar ledamöterna om pågående 
arbetsmiljöarbete. 
 
Kontaktpolitiker 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att kontaktpolitiker ska utses för 
nämndens olika verksamhetsområden. Syftet är att kontaktpolitikerna ska 
fördjupa sina kunskaper om nämndens verksamheter för att skapa en god 
dialog mellan skola/förskola, politik och medborgare. 
 

Ledamöterna informerades om uppdragets innehåll och hur uppdraget är 
tänkt att fungera. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Information 
- Ekonomi 
 
 
 

Bun § 2 
 
Ekonomi 
Ulrika Hallnor redovisar och går igenom barn- och utbildningsnämndens 
årsredovisning för år 2015. Ledamöterna får även ta del av 2016 års 
månadsuppföljning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 3 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Barn- och utbildningsnämndens utskott §§ 1-2 2016 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så  §§ 1-1 2016 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och  
gymnasium §§ 1-1 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 
 
 
 
 

Bun § 4 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärenden 
 
* Lokal överenskommelse om samverkan kring nyanländas introduktion i 

Arvidsjaurs kommun 
- Maria Hansén Arbetsförmedlingen Arvidsjaur, Annette Rylén, 

Bengt Norén och Ann-Sofi Levander Arvidsjaurs kommun 
 

* Cirkulär 15:40 - Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Månadsuppföljning januari - november 2015 
- Ekonomichef Sara Eklund 
 

* Cirkulär 16:02 - Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och 
ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Skrivelse: ”Tysta fordon utgör en livsfara för synskadade” 
- Synskadades Riksförbund Norrbotten 
 

* Cirkulär 16:03 - Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 
1 februari 2016 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* LOSSA – samverkan i mottagandet av nyanlända 
- Sveriges Kommuner och landsting 
 

* Nyhetsbrev  
- Kommunförbundet Norrbotten 
 

* Ekonomisk uppföljning november 2015 

- Barn och ungdom 
 

* Rapport - Trygghet och lärande för barn under 3 år - en ögonblicksbild 
av förskolans vardag  (Dnr 22/2016) 

- Skolinspektionen 
 

* Lokal överenskommelse med landstinget om vaccinationer inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter 

- Skolchef Annette Rylén / Chef Hälsocentralen Arvidsjaur Anna 
Kaltennegger 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Bun § 4, forts. Delgett per e-post om inget annat anges
 
II Meddelandeärende 
 
* Anmälan om bristande stöd till grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun  
- Skolinspektionen (Dnr 26/2016) 

 

* Svar till Skolinspektionen angående anmälan om bristande stöd till 
grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun 

- Barn och ungdom (Dnr 26/2016) 
 

* Anmälan om skolsituationen för en elev i förskoleklass i Arvidsjaurs 
kommun 

- Skolinspektionen (Dnr 47/2016) 
 

* Inspektion – Skolan i Arvidsjaurs kommun (huvudmannanivå) 
- Arbetsmiljöverket, (Dnr 18/2016) 
 

* Inspektion vid Fridhemsskolan 
- Arbetsmiljöverket, (Dnr 263/2015) 
 

* Inspektion vid Ringelskolan 
- Arbetsmiljöverket, (Dnr 262/2015) 
 

* Inspektion vid Stortorgets förskola 
- Arbetsmiljöverket, (Dnr 286/2015) 
 

* Inspektion vid Skogsbackens förskola 
- Arbetsmiljöverket, (Dnr 287/2015) 
 

* Lokala medborgarlöften  Arvidsjaur 2016 
- Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun 
 

* Cirkulär 16:10 - Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor 
från den 1 januari 2016 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Remiss 
- Bostadsförsörjnings-
program för Arvidsjaurs 
kommun 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 5 Dnr 00023/2016 011 
 
I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för 
bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för 
bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per 
mandatperiod (KomL 2 Kap 6§). 
 
Bostadsfrågan är en viktig del i samhällsbyggandet. Det är viktigt att ta ett 
brett grepp och se boendet som en del i samhället där service, boende, miljö 
och kommunikationer bildar helheten. Det handlar inte bara om att skapa 
och sälja en bostad, utan även om livsmiljö. 
 
Ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 
2015-2018 har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 
 
Skolchef Annette Rylén har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden har inga ändringsförslag eller tillägg till 

upprättat Bostadsförsörjningsprogram för 2015-18. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Annette Rylén 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram 
 

Utdragsbestyrkande
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Remiss – Handlingsplan 
för Arvidsjaurs kommuns 
samiska förvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Bun § 6 Dnr 00029/2016 109 
 
Handlingsplanen för kommunens samiska förvaltning innehåller riktlinjer 
för arbetet med att stärka den samiska befolkningens ställning i Arvidsjaurs 
kommun. Handlingsplanen beskriver kommunens övergripande mål och 
inriktning, och ska samtidigt vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga 
arbetet med att skydda och stärka samernas lagliga rättigheter och ställning. 
 
Kommunstyrelsen antog 2013-03-25 § 58 handlingsplan ”Arvidsjaurs 
kommun som samisk förvaltningskommun”. Arbetsgruppen för det samiska 
förvaltningsområdet har 2015-10-15 reviderat dokumentet och upprättat 
förslag till ny handlingsplan ”Arvidsjaurs kommun som samisk 
förvaltningskommun”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planen.
 
Skolchef Annette Rylén föreslår följande ändringar där barn- och 
utbildningsnämnden anges som ansvarig; 
 

Sid 11, punkt 1 
- Rubriken ändras till Förskola 
- Första stycket ändras till följande; ”Att säkerställa att en eller flera 

samiskprofilerade avdelningar erbjuds där verksamheten delvis bedrivs på 
samiska. Verksamheten ska ha en tydlig anknytning till och präglas av 
samisk kultur, språk och näring.” 
 

Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till upprättad handlingsplan med föreslagna ändringar. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslaget under proposition, varefter hon förklarar att 
barn- och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Remissvar lämnas i enlighet med föreslagna ändringar. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2015-11-10 § 248 
Förslag till handlingsplan 

Utdragsbestyrkande
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Remiss –  
Motion – Att tillvarata 
skolans resurser bättre 
 

Bun § 7 Dnr 00028/2016 009 
 
En motion har inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli Jorsell (s) med 
följande innehåll: 
 
Framtiden börjar i skolan. 
 
Mindre klasser och högre kvalitet ger högre resultat i skolan. 
 
Varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential i 
skolan. Vi socialdemokrater vill minska klasserna för att höja kvaliteten på 
undervisningen. 
 
Det är även nödvändigt att använda resurserna i skolan på bästa sätt. I 
dagsläget är det trångt på skolorna i Arvidsjaur. På Parkskolan i 
Glommersträsk finns det plats för fler elever. Intentionen för Arvidsjaurs 
kommun är att hela kommunen ska leva. För att tillvarata resurserna bättre, 
få mindre undervisningsgrupper och en levande kommun föreslår vi att man 
inför ett frivilligt skolval. Detta för att Parkskolan i Glommersträsk ska få ett 
större elevantal, lokaler och resurser utnyttjas bättre och att elever som 
behöver och vill gå på en mindre skola får möjlighet till detta. 
 
Vi föreslår att: 
 

- De vårdnadshavare som så önskar kan välja att låta sitt barn gå på 
Parkskolan i Glommersträsk istället för på tätorten i Arvidsjaur. Detta 
gäller förskoleklass - åk 6. 

- Kommunen står för busskort för ordinarie busstrafik. I dagsläget avresa 
08.05 från Arvidsjaur och ankomst 8.40 till Glommersträsk. Hemresa 
15.35 och ankomst 16.15 i Arvidsjaur. 

 
Kommunfullmäktige har 2015-10-27 § 137 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för bredning. Kommunstyrelsen har översänt motionen 
till barn- och utbildningsnämnden på remiss. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till motionen; 

Arvidsjaurs kommun inför rätten för föräldrar att fritt kunna välja skola 
inom kommunen med rätt till skolskjuts. 
Berörda styrdokument anpassas till beslutet. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
 

Bun § 7, forts. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslaget under proposition, varefter hon förklarar att 
barn- och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Bifall till motionen. 

2. Arvidsjaurs kommun inför rätten för föräldrar att fritt kunna välja skola 
inom kommunen med rätt till skolskjuts. 

3. Berörda styrdokument ska anpassas till beslutet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Remiss 
– Motion - Mindre klasser 
ger högre resultat i skolan 
 

Bun § 8 Dnr 00027/2016 009 
 
En motion har inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli Jorsell (s) om 
mindre klasser ger högre resultat i skolan. 
 
”Det finns många olika sätt att mäta hur bra en skola egentligen är. Det finns 
SALSA, Bästa Skolkommun, SKL:s öppna jämförelser med flera. 
 
Ett viktigt mått är hur stor andel elever som nått målen i alla ämnen. Skollagen 
säger att: 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt SOM möjligt enligt utbildningens 
mål. 
 
Om man tittar på SKL:s öppna jämförelser om hur många elever som nått målen 
ger det en bra bild av hur skolan har lyckats med detta. 
 
I SKL:s Öppna jämförelser 2015 som gäller skolåret 2013/14 låg Arvidsjaur på 
plats 274 av 290 totalt sett. 
 
2011 hade 81,6% av eleverna nått målen i alla ämnen vilket även var det år som 
Arvidsjaur var Bästa Skolkommun. 2014 var det 61%, vilket ger en 282:a plats 
av 290 i SKL:s mätning på just den punkten. 
 
Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta. För Arvidsjaurs 
och våra barns framtid är goda skolresultat viktigt. Vi behöver medborgare som 
kan ta arbeten och försörja sig själva. Det är oerhört viktigt för den enskilde 
eleven att man far de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan och får en 
grund att stå på inför vuxenlivets alla utmaningar. Arvidsjaur ska vara en 
attraktiv kommun att bo och leva i. En bra skola är en förutsättning för detta. 
 
Man har inte lyckats rekrytera lärare till alla tjänster, många av de anställda är 
obehöriga eller har aldrig varit i skolans värld. Detta gäller från förskoleklass 
till gymnasiet. Det krävs en vision och kraftfulla åtgärder och en tydlig riktning. 
En vilja från politiken att satsa på det som är viktigt — skolan. 
 
Det är av yttersta vikt att personal rekryteras till alla tjänster. 
 
I dagsläget har årskurs 7 som är tre klasser med ca 17 i varje klass — vilket är 
bra storlek på klasserna — slagits ihop till två grupper med ca 28 elever i varje 
då de har matematik/no/svenska och engelska. De är således större grupper i 
kärnämnena än i klassen. Detta är inte acceptabelt! 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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 Bun § 8, forts. 
 
Ett flertal internationella och svenska studier av klasstorlekens effekt på 
elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både för 
elevernas kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra på 
arbetsmarknaden senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt enkelt 
bättre. 
 
Då väljer Fridhemsskolan att göra precis tvärtom — göra 
undervisningsgrupperna större. 
 
Detta kommer att ge resultat i form av försämrade resultat och elever som 
inte kan nå sin fulla potential. 
 
Vi föreslår att: 

- i Arvidsjaurs skolor skall man sträva efter att ha små 
undervisningsgrupper med max ca 15 elever i varje. 

- det arbetas fram en långsiktig plan för att klara personalförsörjning av 
kompetent personal till skolan med kontakter på lärosäten med 
lärarutbildning, marknadsföring av kommunens skolor mm.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-27 § 137 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har översänt 
motionen till barn- och utbildningsnämnden på remiss. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Motionen besvaras enligt följande; 
 

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att arbeta målinriktat för att 
förbättra resultatet, bland annat genom att fokusera på lågstadiesatsningen 
för att säkerställa elevernas grundläggande kunskaper. 
 

Det arbetas redan nu aktivt med att ta fram en långsiktig plan för klara 
personalförsörjning av behörig personal till skolan. Detta görs genom att 
kontakta lärosäten med lärarutbildning, marknadsföring av kommunens 
skolor m.m. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
 

Bun § 8, forts. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att barn- 
och utbildningsnämnden bifallit detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Följande motionssvar överlämnas till kommunfullmäktige: 

 

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att arbeta målinriktat för att 
förbättra resultatet, bland annat genom att fokusera på 
lågstadiesatsningen för att säkerställa elevernas grundläggande 
kunskaper. 
 

Det arbetas redan nu aktivt med att ta fram en långsiktig plan för klara 
personalförsörjning av behörig personal till skolan. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har kontakt högskolor/universitet med 
lärarutbildning och arbetar med marknadsföring av kommunens skolor 
m.m. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2015 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Bun § 9 Dnr 00040/2016 042 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2015 
har upprättats. 
 
Bokslutet för helåret 2015 innebär en positiv avvikelse mot budget med 
cirka 5,3 Mkr. 
 
Verksamhetskostnaderna blev lägre än budgeterat. Intäkterna blev drygt 
6 Mkr högre än budget. De högre intäkterna beror bland annat på fler elever 
från andra kommuner i förskolan och grundskolan, samt att statsbidrag utgått 
för lågstadiesatsningen och mindre barngrupper i förskolan. Intäkterna från 
Migrationsverket har också ökat under hösten med anledning av ökat 
elevantal inom SFI och språkintroduktion. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Jerry M Johansson (c) 
Andra stycket under rubriken Barn- och utbildningsförvaltningen, 
underrubrik Händelser av betydelse ersätts med följande lydelse; 
 

”Skolinspektionen framtvingade ett strukturerat och systematiskt 
kvalitetsarbete”. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag med Jerry M 
Johanssons ändringsförslag, varefter hon förklarar att barn- och 
utbildningsnämnden bifallit utskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2015 godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
Resvervation 
Jerry M Johansson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens 
investeringsbudget till 
och med 2015-12-31 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Bun § 10 Dnr 00141/2014 042 
 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2015 
har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Investeringsredovisning 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-03-14 § 10. 
 
 
 
 

Investeringsbudget 2015 – Årsredovisning 2015-12-31 
 
Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  
 
Barn-och utbildningsnämnden 

Budget 
2015 (tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2015-12-31 

Kvar av 
budget 
2015 

Överförs 
till 2016 

0207 Fordon 62 212 -150  
 Inlösen av fordon för mattransporter inom 

förskoleverksamheten har skett under 
perioden. 
Omprioritering av investeringsbudget har 
skett för köp av lastbil till körgården på 
Sandbacka då motorn har havererat på 
nuvarande lastbil (150 tkr). 
 

    

0208 Förskola på Åkerbäret 297 90 207 207 

 Projektet ej färdigställt. Med anledning av 
stora födelsetal beslutade Barn-och 
utbildningsnämnden i maj 2015 att det ska 
öppnas två förskoleavdelningar i 
Åkerbärets lokaler januari 2016. 
Kvarstående anslag om 207 tkr önskas 
överföras till 2016. 
 

    

0232 Fritidsavdelning vid försäljning av 
Kullen 

658 554 104  

 Diarienummer upphandling: UH-2014-46 
Projektet slutredovisat. 
 

    

0233 Utbyggnad trådlöst nät 311 92 219 173 

 Diarienummer upphandling: UH-2014-46 
Projektet ej färdigställt 
Besiktning har skett men funktionaliteten 
är ej ännu till belåtenhet. Undersökning 
tillsammans med leverantör pågår.  
Fortsatt utbyggnad i lokaler där trådlöst 
nät ej ännu finns. Kvarstående anslag om 
173 tkr önskas överföras till 2016. 
 

    

 Summa 1328 949 949 380 
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Uppföljning -
Internkontrollplan för 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Rektorer 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Bun § 11 Dnr 00028/2015 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 fastställde 2015-05-27 § 55 
internkontrollplan för 2015. Planen ska återredovisas i samband med 
årsredovisning. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av internkontrollplan 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-03-14 § 11. 1 (4) 
 

Uppföljning av prioriterade riskområden 2015-12-31- Internkontrollplan – Barn- och utbildningsnämnden 
 

Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 

Mål/Styrdokument Riskområde Konsekvens Kontroll/åtgärd Riskanalys 
    Sannolikhet 

(1-5) 
 

Väsentlighet 
(1-5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet 
x 
Väsentlighet) 

Riskbedömning 
(hög/medel/låg) 
1-9 Låg 
10-16 Medel 
17-25 Hög 

 
Behörig personal 
Skollagen 2 kap 11§-
16§, 20§ 
 
 
 
 

Skollag och 
Skolförordnin
gar 
(Läroplaner, 
Kursmål och 
timplaner) 
följs ej 

Barn och elever får 
ej den omsorg, 
lärande och 
utbildning de har 
rätt till. 
 

Ange om varje Förskoleavdelning har 
minst en behörig Förskollärare samt 
andelen behörig personal inom 
grundskola och gymnasium 
 

3 4 12 Medel 

Personalpolitiskt 
handlingsprogram 
kap 12 Representa-
tionspolicy 
 
 
 
 

Rutinera för 
extern och 
intern 
representation 
följs inte 

Medarbetare kan 
bli ersättnings-
skyldiga och att 
kommunen har 
kostnader som inte 
borde finnas 

Implementering hos chefer och 
personal av representations- 
Policyn samt stickprovskontroller av 
fakturor avseende representation 

2 3 6 Låg 

Skollagen 7 kap 2§-
3§, 20§-23§ 
 
 
 
 

Barn och 
elevers rätt till 
utbildning 
följs inte 

Elever får inte den 
utbildning de har 
rätt till 

Avstämning av folkbokförda 
skolpliktiga elever och aktuella 
klasslistor 
 
 
 

2 5 10 Medel 



 2 (4) 
Mål/Styrdokument Riskområde Konsekvens Kontroll/åtgärd Riskanalys 
    Sannolikhet 

(1-5) 
 

Väsentlighet 
(1-5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet 
x 
Väsentlighet) 

Riskbedömning 
(hög/medel/låg) 
1-9 Låg 
10-16 Medel 
17-25 Hög 

Inköpspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 

Inköp görs ej 
på gjorda avtal 

Ökade kostnader 
samt 
skadeståndskrav 

Stickprovskontroll av fakturor 
 

3 
 

4 12 Medel 

Skollagen 5 kap 2§-4§ 
Trygg och säker miljö 
för barn och elever 
 
 

Olycksfall och 
tillbud 

Barn och elever 
skadas 
 

Rapportering av tillbud och olycksfall 
från alla skolenheter redovisas till 
nämnden  3 5 15 Medel 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande behandling 

 

Barn och 
elevers 
värdighet 
kränks 
Skollagen 6 
kap 3 § 

Barn och elever 
utsätts för 
kränkningar samt 
eventuella 
skadestånd 

 

I det systematiska kvalitetsarbetet 
enligt årshjulet för huvudmannanivån 
göra en övergripande analys av 
inrapporterade kränkningar enligt den 
nya mallen  

4 
 

5 
 

20 
Hög 

 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande behandling 

 

Barn och 
elevers 
värdighet 
kränks 

Barn och elever 
utsätts för 
kränkningar samt 
eventuella 
skadestånd 

Redovisa antal inkomna anmälningar, 
pågående utredningar samt avslutade 
ärenden 4 5 20 Hög 



 3 (4) 
Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 

Mål/ 
Styrdokument 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontroll-
ansvarig 

Tidplan 
återrapportering 
nämnd 

Skollagen 7 kap 
2§-3§, 20§-23§ 

Barn och 
elevers rätt till 
utbildning 
följs inte 

Avstämning av 
folkbokförda skolpliktiga 
elever och aktuellea 
klasslistor  

Folkbokföringsregistret och aktuella 
klasslistor i IST 

En gång i 
mitten av 
varje termin 

Rektorer och 
skolassistenter på 
Parkskolan, 
Ringelskolan och 
Fridhemsskolan 

Nämndens andra möte 
i maj och sista 
sammanträdet varje år 
 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande 
behandling 

Barn och 
elevers 
värdighet 
kränks 

1. Analys av inrapporterade 
kränkningar och 
redovisning av anmälningar 
till Skolinspektionen 

Analys och förslag på åtgärder utifrån 
inrapporteringsmallen till huvudman  

Analys 
inrapporterade 
kränkningar 
en gång per år 

Skolchef 
 

Kränkningar till 
nämndens möte i 
september  

2.Skolinspektionsärenden Redovisning av 
Skolinspektionsärenden 

Tre gånger per 
år 

 Skolinspektions-
ärenden varje tertial 

Skollagen 6 kap 
2§-4§ Trygg och 
säker miljö 

Barn och 
elever skadas 
 

Rapportering av tillbud och 
olyckor från alla enheter 
redovisas 

Rapporterna sammanställs enhetsvis Två gånger 
per år 
 

Rektorer och 
Förskolechef 

Nämndens första 
möte varje år 
(höstterminen) och 
nämndens möte i 
september 
(vårterminen) 



 4 (4) 
Uppföljning prioriterade riskområden 

Mål/Styrdokument Riskområde Uppföljning 
Skollagen 7 kap 2§-
3§, 20§-23§ 

Barn och elevers 
rätt till utbildning 
följs inte 

Avstämning mellan elevdataregister och folkbokföringen är genomförd enligt plan och samtliga folkbokförda skolpliktiga 
elever är inskrivna i grundskolan. 
 

Skollagen 6 kap 
Åtgärder mot 
kränkande behandling

Barn och elevers 
värdighet kränks 

Jan-Dec 
Ny inrapporteringsmall för samtliga skolenheter och förskoleenheter har införts till skolstarten i höst. Samtliga ärenden fylls 
i kontinuerligt och kan följas av skolchef. Rapportering av kränkningar har skett löpande vid varje nämndssammanträde.  

Jan-Dec 
Alla inkomna anmälningar till Skolinspektionen under 2015 är avslutade. 

Skollagen 6 kap 2§-
4§ Trygg och säker 
miljö 

Barn och elever 
skadas 
 

Jan-April 
Förskola 
15 incidenter har rapporterats i under första tertialen 2015. 6 incidenter där barn fallit eller snubblat, 1 incident där barn 
klämt sig i en dörr, 3 övriga incidenter samt 5 incidenter där barn klättrat över staketet och ut på gatan.  
Ett tydligt riskområde har identifierats i  tillbuden där barn klättrat över staketet. Orsaken till att barnen kunnat klättra över 
staketen är snöröjningen kring staketen ej är tillräcklig, vilket innebär att snön är i höjd med eller över staketen. Ett möte är 
inplanerat  i september med skolchef och teknisk chef i syfte att skapa fungerande rutiner till kommande vinter.  
Maj-Aug 
Förskola 
5 olycksfall har inträffat under andra tertialen. 3 av incidenterna är barn som snavat och ramlat. En incident där ett barn råkat 
gå in i en dörrkarm och en incident där ett barn slagit ett annat barn med en leksak. 
Sept-Dec 
Förskola  
15 incidenter har inträffat under perioden. 5 fall, 5 klättringsfall, eluttag (borttaget), pulkåkning, klämning av hand i dörr, 
snöbollskastning samt rasande byggklossar. Ingen av incidenterna bedöms som allvarlig. 
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Regler och rutiner med 
maxtaxa för 2016 inom 
förskola och fritidshem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Kristina Johansson 
. Samtliga förskolor 
 

Bun § 12 Dnr 00041/2016 710 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2015-01-21 § 7 regler och rutiner för 
förskola och fritidshem med maxtaxa. 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-06-23 § 115 § 115 maxtaxa inom förskola 
och fritidshem med tillämpning av ändring i förordningen av statsbidrag. 
Fullmäktige beslutade också att till dess fullmäktige beslutar annat ska 
avgifterna i förskola och fritidshem följa förändringarna i förordningen 
(2001:160). Detta medför att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas 
årligen med indexuppräkning. 
 
Fullmäktige har delegerat till barn- och utbildningsnämnden att fastställa 
ändring i maxtaxan för förskola- och fritidshem vid varje 
indexhöjningstillfälle. Taxa för 2016 har räknats fram utifrån 2016 års 
inkomstindex.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Regler och rutiner med maxtaxa för 2016 inom förskola och fritidshem 

antas att gälla från och med 2016-04-01. 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-01-21 § 7 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Förslag till regler och rutiner 

Utdragsbestyrkande 
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Regler och rutiner med maxtaxa för 2016 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 12 

 
 
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. 
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Regler och rutiner med maxtaxa för 2016 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 12 

 
 
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 med maxtaxa för 2016 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 12 

 
 
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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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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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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MAXTAXA 2016 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-10-15 § 53 att införa maxtaxa inom barnomsorgen 

Taxan är konstruerad på följande sätt och anger den maximala avgift som får tas ut per 
månad 2016.  
 
Taxa för förskola 1-5 år 

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 
657 kr/mån. 

3 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 
1313 kr/mån. 

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

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

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

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

Barn 4 Ingen avgift.  Ingen avgift. 
 

 
 

Taxa för fritidshem 6-12 år 
Barn 1 2 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 

dock högst 875 kr/mån. 

Barn 2 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 438 kr/mån. 

Barn 3 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 438 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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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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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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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 i detta dokument samt i 
särskilt taxebeslut.  
 
__________ 
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Utredning av annan form 
av omsorg på obekväm 
arbetstid 
- Förskola/barnomsorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Ulrika Hallnor 
. Barn- och 
utbildningsnämnden 

Bun § 13 Dnr 00046/2016 609 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn 
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-27 § 62 att uppdra till barn 
och ungdomsförvaltningen att utreda annan form av omsorg på obekväm 
arbetstid som innehåller kostnadsanalys och eventuella konsekvenser. 
 
Ekonom Ulrika Hallnor har 2015-09-02 lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Utskottet beslutade 2015-09-09- § 2 att ge barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att fortsätta utredning av ärendet för komplettering av 
kostnadsanalys, samt utreda hur förvaltningen bättre kan marknadsföra 
möjligheterna till att starta fristående verksamheter i kommunen. 
 
Skolutvecklare Maria Lavander har sammanställt ärendet och redovisar 
resultatet i tjänsteskrivelse. Hon föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
antar ”Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg” som ett komplement till fullmäktiges tidigare fastställda 
”Villkor godkännande och rätt till bidrag för förstående förskola och enskild 
pedagogisk förskoleverksamhet”. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Nuvarande driftsform för omsorg på obekväm arbetstid kvarstår.  

2. Barn- och utbildningsnämnden följer utredarens förslag angående 
upprättande av erforderliga styrdokument för fristående förskola och 
enskild pedagogisk omsorg. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Maria Lavander 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Villkor för godkännande 
och rätt till bidrag för 
fristående förskola och 
enskild 
pedagogisk omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Bun § 14 Dnr 00061/2016 003 
 
Pedagogisk omsorg är benämningen på förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen 
förskola eller öppen fritidsverksamhet. 
 
Förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg i form av pedagogisk omsorg som 
bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
individ ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten 
bedrivs. Verksamheten skall ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de 
krav som anges i skollagen. 
 
Det är kommunernas ansvar att ge tillstånd till förskolor och fritidshem som 
drivs i enskild regi. Kommunen ska också lämna bidrag om verksamheten 
har god kvalitet och säkerhet. 
 
Fullmäktige fastställde 2011-10-31 § 146 Riktlinjer för pedagogisk omsorg. 
Dokumentet har reviderats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Dokumentet ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 

förskola och enskild pedagogisk omsorg” översänds till fullmäktige för 
ställningstagande. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Revidering av tidigare riktlinjer 

 Utdragsbestyrkande 
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A. Inledning 
 
Dessa riktlinjer beskriver de villkor och rutiner som gäller för godkännande och rätt till bidrag för 
enskild förskoleverksamhet. 
 
Enskild förskoleverksamhet är fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg. 
 
Riktlinjerna utgår från: 
 

 Skollagen (2010:800) 
 Läroplan för förskola Lpfö 98, rev. 2010 
 Allmänna råd 
 Lagen om belastningsregister (1998:620) 
 Diskrimineringslagen (2008:567) 
 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
 Systematiskt brandskyddarbete (SBA) 
 Arvidsjaurs kommuns regler för förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg 
 
Ovan nämnda lagar, läroplaner, allmänna råd och beslut, inklusive dessa riktlinjer, kallas i detta 
dokument för styrdokument. 
 
Innehavare av godkännande och rätt till bidrag kallas i detta dokument för huvudman. 
 
Riktlinjerna finns tillgängliga på www.arvidsjaur.se.  
 
Observera att förvaltningen fortlöpande gör redaktionella förändringar i dokumentet och för in 
förändringar med anledning av förändringar i lagstiftning eller på grund av politiska beslut i 
kommunen. 
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B. Godkännande och rätt till bidrag 
 
Ansökan 
Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet (fristående förskola eller 
enskild pedagogisk omsorg) ska ansöka om detta hos Barn och Utbildningsförvaltningen. 
 
Ansökan gällande godkännande och rätt till bidrag kan göras av ett bolag, en förening, ett 
registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ. 
 
Ansökan ska följa dessa riktlinjer och göras på särskilda blanketter enligt de anvisningar som finns 
på kommunens hemsida (www.arvidsjaur.se). 
 
När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen 
inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som har tagits emot 
(skollagen 25 kap. 11 § sista stycket). 
 
Ej heller får det finnas egna barn under 1 års ålder i verksamheten. 
 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska göras i god tid innan verksamheten beräknas 
starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till 
Barn och utbildningsförvaltningen är strävan att utredningstiden ska vara högst 
4 månader. 
 
Huvudmannen ska, innan verksamheten startar i de för ändamålet avsedda lokalerna, ha fått följande 
nödvändiga tillstånd/godkännande: 
 

 Protokoll från Miljöenhetens miljöprövning av lokalen 
 Hyreskontrakt alternativt intyg från hyresvärd att huvudmannen ämnar få kontrakt vid ett eventuellt 

godkännande från utbildningsnämnden att starta verksamheten. 
 
När en fullständig ansökan inkommit till Barn och Utbildningsförvaltningen genomför förvaltningen 
en konsekvensanalys för att ta reda på vilka organisatoriska och ekonomiska effekter den 
tillkommande verksamheten har på lång sikt för redan befintliga kommunal förskoleverksamheter. 
 
Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag kan inte överlåtas. Läs mer om detta under rubriken 
"Vid förändringar". 
 
Huvudmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande styrdokument. 
 
Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande. 
 
Observera att barn inskrivna i en verksamhet som saknar godkännande och rätt till bidrag saknar 
det försäkringsskydd som kommunen har för barn i verksamhet med godkännande/rätt till 
bidrag. 
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Överklagande av beslut 
Beslut om godkännande, rätt till bidrag, föreläggande, upphävande, återkallande av 
godkännande/rätt till bidrag kan överklagas hos allmänna Förvaltningsrätten 
(skollagen 28 kap. 5 § punkt 1-2 samt 8-11). 
 
Överklagandet ska skickas till utbildningsförvaltningen inom tre veckor från det att 
utbildningsnämndens protokollet är anslaget i kommunhusets entré. Överklagande ska vara 
skriftligt och innehålla namn/företag, personnummer, organisationsnummer, postadress och 
telefonnummer. 
 
Överklagandet ska vara undertecknat och skicka det till: 
 
Arvidsjaurs kommun 
Barn och Utbildning 
933 81 Arvidsjaur 
 
Barn och utbildningsförvaltningen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Om det har det, 
så skickar förvaltningen vidare överklagandet samt förvaltningens yttrande till Förvaltningsrätten. 
 
 
Vid förändringar 
Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslut om godkännande 
upphävas. Därmed upphör även rätt till bidrag. Önskar huvudmannen ett nytt godkännande och 
rätt till bidrag ska en ny ansökan göras. 
 
Om huvudmannen önskar förändra det maximala platsantalet eller flytta verksamheten inom en 
fastighet (huskropp) ska huvudmannen ansöka om nytt reviderat godkännande. 
 
Byte av ägare av huvudmannen, förändringar av företagsstyrelse, byte av verksamhetschef, 
pedagogisk ledning/ansvarig och ändrad inriktning med mera, ska omgående och skriftligen 
anmälas till Barn och Utbildningsförvaltningen. 
 
Om en ny huvudman önskar ta över en befintlig verksamhet ska ansökan om godkännande och 
rätt till bidrag lämnas in till Barn och Utbildningsförvaltningen. Beslut om att ny en huvudman 
ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig förskoleverksamhet kan fattas först 
när godkännandet och beslutet om rätt till bidrag/ersättning är uppsagt av tidigare huvudman. 
 
Barn och Utbildningsförvaltningen rekommenderar att huvudmannen tar kontakt med 
förvaltningen för information om vad som gäller vid en viss förändring/situation. 
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C. Tillsyn 
 
Kommunens tillsynsansvar innebär rätt att inspektera verksamheten samt inhämta de 
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Huvudmannen ska vid tillsynen kunna visa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
förutsättningarna för godkännandet/rätt till bidrag samt att gällande styrdokument följs. 
 
I tillsynen ingår även att ta emot och utreda synpunkter/anmälningar från föräldrar eller medborgare. 
 
Via kommunens tillsyn får det allmänna insyn i verksamheten. Tillsynen ska också ses om ett stöd 
för verksamheterna. 
 
Vid tillsynen granskar utbildningsförvaltningen bland annat följande: 
 

 Att verksamhetens interna styrdokument (till exempel verksamhetsidé, verksamhetsplan, och 
verksamhetsberättelse med mera) beskriver och följer de uppdrag som anges i styrdokumenten. I 
tillsynen ingår också att kontrollera att denna dokumentation beskriver den faktiska verksamheten. 

 Hur verksamheten utför det pedagogiska uppdraget och hur arbetet följer givna styrdokument.  

 Att verksamheten har upprättat en plan mot kränkande behandling.  

 Att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen enligt 
skollagen 4 kap, 2-8 §§. 

 Verksamhetens personal när det gäller utbildningsnivå, språkkunskaper, personalomsättning, 
registerutdrag, med mera. 

 Barngruppernas storlek och verksamhetens personaltäthet. 

 Rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt krisberedskap. 

 Verksamhetens lokaler när det gäller ändamålsenlighet (utformning, 
 plats för olika aktiviteter, utrustning och barnsäkerhet). 

 Hur verksamheten tar ansvar för barn i behov av särskilt stöd. 

 Hur huvudmannen uppfyller krav på ansvarsfullt företagande. 
 
Tillsynen kan genomföras både planerat och oannonserat. Vid tillsyn har 
utbildningsförvaltningen rätt att få tillgång till de dokument som efterfrågas. 
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Föreläggande och återkallande av godkännande och rätt till bidrag 
Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som har fått beslut om 
godkännande ska utbildningsförvaltningen förelägga huvudmannen att se till att missförhållandet 
åtgärdas (skollagen 26 kap. 10-11 §§). 
 
Om missförhållandet är allvarligt eller Barn och Utbildningsförvaltningens föreläggande inte 
följs, får Barn och Utbildningsnämnden återkalla godkännandet (skollagen 26 kap. 14-16 §§), 
 
Om godkännandet återkallas ska Barn och Utbildningsnämnden även återkalla rätten till bidrag. 
 
Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter att lämna utdrag 
ur belastningsregistret, för personal inom förskoleverksamhet, och 
att bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen (skollagen 2010:800 och lagen om 
belastningsregister 1998:620). 
 
Om en verksamhet inte uppfyller de villkor som anges i skollagen 2 kap. 5-7 §§ ska rätten till 
bidrag återkallas (skollagen 26 kap, 13 §), 
 
Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslut om godkännande 
upphävas och en ny ansökan ska göras till utbildningsnämnden. 
 
Utbildningsförvaltningens beslut om föreläggande och utbildningsnämndens beslut om 
återkallande av godkännande gäller omedelbar. 
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D. Krav på ansökan och på pågående verksamhet  
 
Uppgifter om huvudmannen 
I ansökan ska huvudmannen redovisa syfte och uppdrag i form av bolagsordning, stiftelseurkund, 
föreningsstadgar eller motsvarande.  Juridiska personer ska lämna bolags- eller organisationsbevis 
med uppgift om organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare, bokföringsår och revisor. 
Huvudmannen ska inneha F-skattebevis och i förekommande fall vara registrerad som 
arbetsgivare. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att inför en prövning av en ansökan göra 
en lämplighetsprövning av huvudmannen och av de personer som står bakom det enskilda 
rättssubjektet. 
 
Huvudmannen ska lämna utdrag ur belastningsregistret (skollagen 2010:800 2 kap. 31 §). Utdraget 
ska lämnas i obrutet kuvert till utbildningsförvaltningen. Förvaltningen kan också komma att göra 
kontroller hos bland annat Skatteverket. 
 
Brister i ansvarigt företagande och brister i skötsel av den egna ekonomin hos de personer som står 
bakom rättssubjektet kan påverka bedömningen av beslut om godkännande/rätt till bidrag. 
 
Ansökan från huvudman som uppenbart inte delar styrdokumentens värdegrund kommer att avslås. 
 
Skatter, avgifter och ekonomiska redovisningar 
Utbetalning av ersättning kan inte göras till huvudman som saknar 
F-skattebevis eller som i förekommande fall saknar registrering som arbetsgivare. 
 
Huvudmannen ska uppfylla skollagens krav på stabilitet. 
 
Skatter och avgifter ska betalas i rätt tid. Årsredovisning och revisioner ska göras i enlighet med 
gällande lagstiftning och deklarationer ska lämnas enligt gällande bestämmelser till Skatteverket. 
 
Beskrivning och utvärdering av verksamheten 
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva verksamhetens inriktning, idé och mål. Beskrivningen 
ska utgå från gällande läroplaner, allmänna råd och övriga styrdokument. Huvudmannen ska 
beskriva hur verksamheten årligen ska utvärderas. 
 
Inför varje arbetsår ska en verksamhetsplan formuleras och dokumenteras. Planen ska beskriva det 
kommande årets arbete och planen ska knyta an till nationella styrdokument. Mål ska formuleras 
och vara uppföljningsbara. 
 
Huvudmannen ska löpande genomföra en egenkontroll och kontinuerligt uppdatera uppgifter på 
eventuell egen hemsida. 
 
Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete ska årligen upprättas. Denna ska innehålla en 
utvärdering av hur väl verksamheten arbetat i relation till uppnådda mål. 
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Plan för åtgärder mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska varje år formulera en plan för åtgärder som syftar till att motverka kränkande 
behandling (skollagen 6 kap.), 
 
En plan ska också utformas årligen för åtgärder som behövs för att enligt diskrimineringslagen 3 
kap. 15 §: 
 
 Främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 
 Förebygga och förhindra trakasserier. 
 
Öppethållande 
Förskola och pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet vardagar klockan 06.30- 18.30. Detta 
tidsintervall kallas verksamhetens ramtid vilken även innefattar skälig tid för att lämna och hämta 
barnet. 
 
Under semestertid, jul och nyårshelger stänger vissa förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolan 
och den pedagogiska omsorgen har även ett antal planeringsdagar under året när verksamheten 
stänger. Vid de dagarna ska barnen erbjudas möjlighet att få tillfällig placering på en annan enhet. 
 
Föräldrarna blir meddelande i god tid innan. Det blir ingen reducering av barnomsorgsavgiften 
för de dagarna. 
 
Huvudmannen och föräldrar kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning av att 
alla föräldrars behov har beaktats. Huvudmannen måste ändra verksamhetens öppettider om en 
enskild förälder får behov av längre omsorgstid inom ramtiden. Föräldrarnas förändrade behov av 
omsorgstid ska mötas omgående. 
 
Huvudmannen ska i sitt informationsmaterial ange kommunens regler för ramtiden och att barn 
har rätt till omsorg inom denna tid om behov finns. Har huvudmannen en hemsida för 
verksamheten ska denna information även läggas där. 
 
Föräldrars behov av öppettider måste kontinuerligt följas upp av huvudmannen. Föräldrar ska 
erbjudas alternativ förskoleverksamhet om en verksamhet ska ha stängt. 
 
Platsantal gruppstorlek 
Huvudmannen ska i sin ansökan ange önskemål gällande verksamhetens maximala platsantal. 
Ansökan ska också ange den planerade gruppindelningen. 
 
I beslutet om godkännande anges verksamhetens maximala tillåtna antal platser, det vill säga 
inskrivna barn. Barnantalet får inte överstiga platsantalet som anges i beslutet oavsett om 
inskrivna barn är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun eller inte. Önskar huvudmannen utöka 
antalet platser ska nytt, reviderat, godkännande sökas. 
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Barnsäkerhet 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet. Barn som är inskrivna i godkänd verksamhet 
omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Information om denna 
olycksfallsförsäkring finns på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se. 
 
Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras innan verksamheten startas och därefter en gång per 
år. 
 
Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet och kriser ska finnas och dessa ska uppdateras varje år. 
Checklista för barnsäkerheten inom fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg ska 
användas. 
 
Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Barnlistor ska sparas och listor för 
minst de senaste 6 månaderna ska finnas tillgängliga vid inspektion. 
 
Tillbud och olyckor av allvarligare slag ska dokumenteras och vårdnadshavare ska omgående 
informeras. Observera att vissa olyckor ska anmälas till försäkringsbolag och Arbetsmiljöverket. 
 
Personal 
Huvudmannen ansvarar för att personalen i verksamheten är väl insatta i gällande styrdokument 
och i deras ansvar för det pedagogiska arbetet och barns säkerhet. 
 
Huvudmannen har också arbetsgivaransvar och ska följa gällande lagar, förordningar och avtal 
när det gäller arbetsrätt/arbetsmiljö. 
 
I all verksamhet ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av 
omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
 
För förskola gäller att den pedagogiska ledningen/ansvariga på varje enskild verksamhetsställe 
(adress) ska vara högskoleutbildad pedagog med inriktning på de åldrar som verksamheten 
vänder sig till. 
 
För varje grupp/avdelning ska det finnas minst en personal med pedagogisk högskoleutbildning 
med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till. 
 
För pedagogisk omsorg gäller att dagbarnvårdare och personal ska ha grundläggande utbildning i 
barnkunskap och pedagogik samt/eller erfarenhet av arbete i barngrupp vid förskola. 
 
Personal med utländsk utbildning ska ha sin examen validerad för att den ska kunna bedömas. 
 
Personal som behärskar det svenska språket ska finnas i tillräcklig omfattning på varje avdelning 
för att garantera att barnen får egen språkutveckling i svenska. 
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Personal, forts. 
 
I ansökan om godkännande ska planerad personalorganisation, personalens utbildningsnivå och 
fördelning anges. Utbildningsnivå ska alltid beskrivas utifrån examens- eller utbildningsbevis. 
 
I redovisningar till förvaltningen ska personalens utbildningsnivå anges enligt följande: 
 
 Begreppet "pedagog" ska motsvaras av högskoleutbildad/examinerad personal. 

 Utbildningsnivå enligt examen. 

 Eventuell tilläggsutbildning. 
 
Uppnås inte den utbildningsnivå som huvudman angivit i sin ansökan om godkännande ska detta 
anmälas till Barn och Utbildningsförvaltningen. 
 
Den som erbjuds anställning inom förskola samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 
skollagen 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs 
enligt lagen om belastningsregister (1998:620). Utdraget ska vara högst ett år gammalt och ska 
överlämnas i obrutet kuvert. Den som inte har lämnat ett registerutdrag ur belastningsregistret inte 
får anställas (skollagen 2 kap 31 §). För enskild pedagogisk omsorg krävs även utdrag ur 
belastningsregistret på övriga myndiga personer boende på adressen. 
 
Ett godkännande ska återkallas om skyldigheten enligt denna lag inte iakttas och bristerna inte 
avhjälps efter påpekande för den som ansvarar för verksamheten 
(skollagen 26 kap. 13 §). 
 
Arbetsgivaren ska ha kollektivavtalsliknande former vad gäller lön och övriga villkor för sina 
uppdragstagare. 
 
Specialregler för personal 
Den som är eller har varit verksam inom enskilt driven verksamhet omfattas av tystnadsplikt 
(skollagen 29 kap. 14 §). 
 
Verksamma inom enskild driven verksamhet har skyldighet att genast anmäla till socialnämnden 
om man inom sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd (socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) 
 
Dessa specialregler och krav på kännedom om gällande styrdokument gäller också för frivilliga 
som utan ersättning utför sysslor i verksamheten. Detta gäller exempelvis för föräldrar som 
städar, lagar mat eller deltar i barngruppernas aktiviteter. 
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Kost 
I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på barnens 
vistelsetider. 
 
Måltiderna ska vara jämt fördelade över dagen och serveras vid för barnen lämpliga tidpunkter 
med hänsyn till deras fysiologiska behov och dagsrytm. 
 
Kosten ska vara välkomponerad, variationsrik, näringsrik och vällagad. 
 
Det ska vid behov serveras specialkost. 
 
Matsedeln bör i huvudsak följa kommunens matsedel för förskolor/skolor. 
 
Lokaler 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga vilket innebär att de ska ge möjlighet till en pedagogisk 
verksamhet i linje med styrdokumentens krav. Lokalerna ska ge möjlighet till skapande i bild och 
form, bygg/konstruktion, rollek, rörelse, fri lek, vila och avkoppling. 
 
Varje verksamhet ska ha lokaler som är anpassade till barnantalet oavsett om aktiviteter ofta 
förläggs utanför lokalerna. 
 
Det ska finnas tillgång till lämplig och säker utomhusmiljö i direkt anslutning till verksamhetens 
lokaler. 
 
Bostaden ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. 
 
Finns det begränsningar i användandet av bostaden ska detta framgå av ansökan. 
 
Lokalerna ska ha en hög grad av tillgänglighet och säkerhet och erbjuda varje enskilt barn en 
rimlig yta. Rum där barn vistas ska ha god ventilation och ett naturligt ljus. Beträffande tillagning 
av måltider gäller särskilda regler för tillagningskök respektive mottagningskök, se 
Livsmedelverkets hemsida. 
 
Lokalerna bedöms utifrån skollagens krav på ändamålsenlighet men kan inte godkännas om det 
finns brister i förhållande till annan lagstiftning. Arbetsmiljöansvaret och ansvaret för barnens 
säkerhet vilar på huvudmannen. Lokalerna får endast användas för den verksamhet godkännandet 
gäller. 
 
Bostaden ska godkännas av kommunen. 
 
Utomhusverksamhet 
I ansökan ska verksamhetens planering för utomhusverksamhet beskrivas. Finns egen gård (gård 
ägs eller hyrs) ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån barnsäkerhet och 
barnens behov minst en gång per år. 
 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 11 (17) 
 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016-xx-xx 

 
 
Samverkan med vårdnadshavare 
All verksamhet ska stå öppen för vårdnadshavare i den meningen att de ska kunna besöka 
verksamheten, sätta sig in i verksamhetens arbete och syfte samt kunna lämna sina synpunkter. 
Vårdnadshavare ska informeras om planering och om vad som händer under barnets vistelse i 
verksamheten. Vårdnadshavare ska omgående informeras vid viktiga händelser. 
 
Huvudmannen ska informera vårdnadshavare om vilka styrdokument som gäller för 
verksamheten och vad dessa innebär. Regler och rutiner ska finnas lätt tillgängliga. 
 
Föräldrar som inte är vårdnadshavare ska så långt det är möjligt involveras i samma mån som 
vårdnadshavaren. 
 
Föräldraavgifter 
Maxtaxa gäller för enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Beslut om avgifter 
fattas av kommunfullmäktige. 
 
För enbart allmän förskola får ingen avgift tas ut. 
 
Huvudmannen får inte ställa några ekonomiska krav utöver avgiften. Det innebär att 
administrations-, föräldraavgifter eller liknande inte får tas ut. 
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E. Rätt till plats i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
 
Allmänt 

Förskoleverksamhet bedrivs som ett komplement till hemmet och erbjuds barn i åldern 1 år 
t.o.m. första halvåret det år barnet fyller 6 år. Förskoleverksamhet bedrivs för barn som inte går i 
skolan. 
 
Fritidsverksamhet/skolbarnsorg bedrivs för barn som behöver omsorg utöver tiden i 
förskoleklass eller i grundskolan. Fritidshem/skolbarnsomsorg finns för barn i åldern 6-12 år. 
 
Allmän förskola gäller för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år och är 
avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag/15 timmar per vecka.  
 
Föräldrar kan göra ett aktivt val av plats i förskoleklass från och med höstterminen det år då de 
fyller sex år. För barn som har för avsikt att börja grundskolan vid sex års ålder kan föräldrarna 
göra ett aktivt val av förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller fem år. 
 
Vårdnadshavare har möjlighet att begära att ett barn inte ska börja i förskoleklass och att barnet i 
stället ska vara kvar i förskolan som sexåring. Ett barn som är kvargående på detta sätt i förskolan 
har ingen självklar rätt att gå i förskoleklass som sjuåring. Önskar vårdnadshavare att barnet ska 
få uppskjuten skolstart ska detta beslutas av den som ansvarar för skolpliktsbevakningen vilket 
oftast är hemskolans rektor. 
 
Fristående förskola som är godkänd och med rätt till bidrag ska vara öppen för alla barn som ska 
erbjudas motsvarande offentlig verksamhet (skollagen 8 kap. 18 §). 
 
Huvudmannen behöver inte ta emot ett barn om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag 
för barnet (skollagen 8 kap. 23 § andra stycket och 25 kap. 10 § punkt 3). 
 
Barnets hemkommun, det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört, ansvarar för att barnet 
erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Godkänd verksamhet med rätt till bidrag får 
ersättning från inskrivet barns hemkommun. 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets behov. Verksamhet ska också tillhandahållas 
barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande eller föräldralediga. 
 
En förutsättning för att få ett erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på obetalda 
barnomsorgsavgifter till kommunen. Undantag ska dock göras för barn som är i behov av särskilt 
stöd för sin utveckling (skollagen 8 kap. 9 §). 
 
”Regler och rutiner” för förskole- och fritidshemsverksamheten ska gälla även i motsvarande 
fristående verksamheter. 
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F. Rätt till ersättning 
 
Allmänt 

Ersättningens storlek beslutas av Barn och Utbildningsnämnden varje år. 
 
Utbetalning av ersättningen kan enbart göras till huvudman med beviljat godkännande och rätt till 
bidrag. 
 
Utbetalningen av ersättning kan inte göras när en huvudman saknar F-skattebevis och i 
förekommande fall saknar registrering som arbetsgivare. 
 
Ersättning utgår endast för barn som är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun. 
 
Ersättning för inskrivet barn som flyttar från Arvidsjaurs kommun utgår till och med den 14:e i 
den månad som barnet är folkbokfört i Arvidsjaur. Ersättning för barn som flyttar till Arvidsjaurs 
kommun, se "Ersättningsrutiner" nedan. 
 
Huvudmannen är ansvarig för att underlag för ersättning är rättvisande och att de lämnas in inom 
de tidsramar som Barn och Utbildningsförvaltningen fastställer. 
 
Information om ersättningar kan lämnas av Barn och Utbildningsförvaltningens handläggare. 
 
Ersättningsrutiner 

Ersättning för förskola och annan pedagogisk omsorg utgår för varje inskrivet barn som är 
folkbokfört i Arvidsjaurs kommun.  
 
Ersättningen utbetalas månadsvis och grundar sig på placerade barn i utbildningsförvaltningens 
resurssystem den 15:e varje månad förutom i augusti då avstämningsdatum är den 30:e. 
 
Justering av utbetalning görs om utbildningsförvaltningen har felat, vid ändrad folkbokföring 
samt om skolan inkommit med felaktiga underlag. I dessa fall justeras ersättning i efterskott 
nästkommande månad. 
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Särskild ersättning 

Barn i omfattande behov av särskilt stöd 

Kommunen ska lämna ett tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 
Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbeloppet för ett barn i behov av särskilt stöd, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen (skollagen 8 kap. 
23 § och 25 kap. 13 §). 
 
Ersättningsrutiner i vissa fall 

I samband med en konkurs utbetalas eventuell ersättning till konkursförvaltare enbart för de dagar 
då konkursförvaltaren har bedrivit verksamheten. För att ersättningen ska kunna utbetalas måste 
konkursförvaltaren ha ansökt om ett tillfälligt godkännande och rätt till bidrag. 
 
Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid fattas efter särskild prövning i varje enskilt fall av 
Barn och Utbildningsförvaltningen. Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn mellan 
1-10 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. 
Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha prövat andra 
möjligheter att tillgodose behov av barnomsorg (www.arvidsjaur.se). 
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G. Vissa särskilda förutsättningar 
 
Allmän förskola 

Allmän förskola är avgiftsfri barnomsorg tre timmar per dag (525 tim/år) för barn mellan 3 till 5 
år. Det är samma verksamhet som den vanliga förskolan. 
 
Vårdnadshavare erbjuds plats i förskolan från höstterminen det år barnet fyller tre år. 
 
Huvudman som har ett godkännande att bedriva förskola, har skyldighet att inom ramen för sin 
verksamhet tillhandahålla allmän förskola för de barn som är inskrivna i förskolan. 
 
Pedagogisk omsorg 

Med pedagogisk omsorg menas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte är förskola, 
öppen förskola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan till exempel 
vara familjedaghem och flerfamiljesystem. 

 
Familjedaghem 

Ett familjedaghem är ett alternativ till förskolan. Verksamheten kännetecknas av att en 
dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten barngrupp. Bostaden ska vara anpassad 
för arbete med barn och ändamålsenliga i enlighet med familjedaghemmets uppdrag. Den ska 
vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Finns begränsningar i nyttjandet av 
bostaden måste det framgå av ansökan. Bostaden ska godkännas av utbildningsförvaltningen. 
 

Ett familjedaghem ska inte ha fler än sex barn inskrivna. 
 

Företaget ska inneha F-skattebevis och vara registrerat som arbetsgivare. 
 

Familjedaghemmets uppgifter och de krav som ställs på verksamheten utgår från skollagen och 
lagens krav förtydligas i Skolverkets allmänna råd för familjdaghem. Läroplan för förskolan ska 
vara vägledande. 
 

För familjedaghem gäller att dagbarnvårdare och personal ska ha grundläggande utbildning när 
det gäller barnkunskap och pedagogik samt/eller erfarenhet av arbete i barngrupp (förskola). 
 

Använder familjdaghemmet en kompletterande lokal ansvarar familjdaghemmet att denna är 
barnsäker och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 
 

I övrigt gäller de riktlinjer som anges i detta dokument.  
 
Flerfamiljsystem 

Ett flerfamiljsystem är ett alternativ till förskolan. Två eller tre familjer kan genom exempelvis en 
ekonomisk förening eller handelsbolag bilda ett "flerfamiljsystem". Företaget anställer en 
barnskötare/pedagog som tar hand om "företagets barn". Verksamheten utförs i familjernas 
bostad och bostaden som ska användas ska uppfylla samma krav som gäller för familjdaghem och 
ska godkännas av utbildningsförvaltningen. För verksamheten gäller samma krav som för ett 
familjdaghem. I övrigt gäller de riktlinjer som anges i detta dokument.
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Olika former av pedagogisk omsorg 
Det finns många olika varianter av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas: 
 
 En person bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.  
 En person bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten.  
 En person bedriver pedagogisk omsorg i lokal.  
 En person bedriver huvudsakligen pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under en del av tiden i en 

särskild lokal med andra personer.  
 Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal.  
 Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.  
 Flerfamiljslösningar i en särskild lokal.  
 Huvudman som i bolagsform anställer personal.  
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H. Styrdokument 
 
Statliga styrdokument kan hämtas på www.skolverket.se. Dessa riktlinjer för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg, liksom blanketter och anvisningar för 
blanketterna, kan hämtas på www.arvidsjaur.se. 
 
Lagar 
 Skollagen (2010:800) 

 Lagen om belastningsregister (1998:620) 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 
Förordningar 
 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Övriga styrdokument 

 Skolverkets allmänna råd 

 Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 

 Systematiskt brandskyddarbete (SBA) 

 Arvidsjaurs kommuns regler och rutiner för förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och pedagogisk 
omsorg. 

 
 

I. Årlig redovisning av handlingar 
 
Enskild pedagogiska omsorg ska för varje verksamhetsår, oavsett om verksamheten varit föremål för 
tillsyn under året eller inte, inkomma med följande dokumentation: 
 

 Årsredovisning för föregående räkenskapsår, 

 Verksamhetsberättelse, kortfattat om det pedagogiska arbetet under året, 

 Kvalitetsredovisning, 

 Budget för kommande verksamhetsår, 

 Tillbud/olycksfall av allvarligare slag. 

 

I. Kartläggning 
 
Handlingar som huvudmannen årligen ska lämna till kommunen: 

 Årsredovisning, bokslut  

 Budget för innevarande/kommande år 

 Verksamhetsberättelse 

 Redogörelse över det systematiska 
kvalitetsarbetet 

 Aktuellt registreringsbevis 

 Likabehandlingsplan 

 Barnomsorgstaxa 

 Barnsäkerhetskontroll 

 Övriga handlingar redovisas vid 
förändringar. 
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Riktlinjer/rutiner för tillsyn 
av fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Ulrika Hallnor 
. Barn- och utbildningsnämnden 

Bun § 15 Dnr 00062/2016 003 
 
Det är kommunernas ansvar att ge tillstånd till förskolor och fritidshem som 
drivs i enskild regi. Kommunen ska också lämna bidrag om verksamheten 
har god kvalitet och säkerhet. 
 
Fullmäktige fastställde 2011-10-31 § 146 villkor för den som vill starta 
fristående förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
kommunen – tidigare kallad pedagogisk omsorg. Dokumentet har reviderats 
och kommer upp till ställningstagande och beslut i fullmäktige 12 april. 
 
För att förvissa sig om att sig om att förskolor i enskild regi präglas av en 
god pedagogisk verksamhet där barn erbjuds fostran och omvårdnad samt att 
fritidshem i enskild regi kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull 
fritid och stöd i utvecklingen behöver kommunen inspektera och samla in 
uppgifter. Om det råder missförhållanden är det kommunens skyldighet ta 
reda på detta och agera, ytterst genom att dela ut föreläggande eller genom 
att återkalla tillståndet.  
 
Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Under förutsättning att fullmäktige 2016-04-12 antar dokumentet 

”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och 
enskild pedagogisk omsorg”, fastställs ”Riktlinjer/rutiner för tillsyn av 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg”. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Förslag till riktlinjer och rutiner 

 Utdragsbestyrkande 
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Definitioner 
 
Fristående förskolor - förskola med enskild huvudman. Det är den kommun där verksamheten 
ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. 
Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. 
 
Fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola. Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna det 
fristående fritidshemmet. Beslutet ska avse en viss fritidsenhet. Kommunen ska även ge bidrag 
till och ha tillsyn över verksamheten. Skollagen 2 kap. 5§. 
 

Godkännande av fristående fritidshem som anordnas vid fristående skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola handläggs av Statens Skolinspektion. Skollagen 2 kap. 7§. 
 
Pedagogisk omsorg - erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i 
samma åldrar som barn i förskolan och i fritidshemmet. 
 
Skillnader mellan pedagogisk omsorg jämfört med förskola eller fritidshem 
 Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. 

Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform. 

 Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg. 

 I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk 
omsorg. 

 I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på 
för pedagogisk omsorg. 

 
 

 

Statens Skolinspektion granskar kommunernas tillsyn av fristående förskolor, fritidshem i 
anslutning till skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och pedagogisk 
omsorg. 
 

Statens Skolinspektion granskar kommunernas verksamhet i förskolor och fritidshem. 
 

Kommunerna granskar verksamheten i fristående förskolor, fritidshem i anslutning till 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och pedagogisk omsorg. 
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Tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Allmänt 
 I enlighet med Skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18 samt 27 §§.  
 

 Kommunen har ansvar för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem i 
anslutning till skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och pedagogisk 
omsorg. 

 

 Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och inhämta de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. 

 

 Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. 

 
 
Syfte 
 Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. 

 

 Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och i enlighet 
med skollag, läroplan samt Arvidsjaurs kommuns riktlinjer för fristående förskola, 
skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg. 

 

 Ytterligare syfte är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de 
regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och åtgärda eventuella 
brister. 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer / rutiner för tillsyn i fristående verksamheter. 
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Olika former av tillsyn 
 
Förebyggande åtgärder 
Förvaltningen ska löpande och på begäran av den enskilde lämna råd och vägledning, som en del 
i samverkan för en god kvalitet på förskole- och fritidshemsverksamhet i Arvidsjaurs kommun. 
Informations-/dialogträffar erbjuds de fristående verksamheterna vid minst två tillfällen per år. 
 
Inledande tillsynsbesök 
Efter att en fristående huvudman som fått godkännande har startat verksamheten ska 
förvaltningen inom 6 månader genomföra ett inledande tillsynsbesök. 
 
Regelbunden tillsyn  
Regelbunden tillsyn där besöket är föranmält och där huvudmannen vet vilka handlingar som bör 
finnas tillgängliga i samband med besöket samt vilka som förväntas närvara från huvudmannen 
och vilka som kommer att närvara från kommunen. 
 
Riktad tillsyn  
Riktad tillsyn sker när kommunen får kännedom om sådana omständigheter som skulle kunna 
kräva omgående åtgärder.  
Vårdnadshavare kan anmäla klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. En anmälan 
innebär i de flesta fall att en tillsynsutredning inleds. 
 
Löpande granskning och tillsyn 
Huvudmannen inkommer med de rapporter och information som krävs som grund för utbetalning av 
kommunalt bidrag för den fristående verksamheten. 
 
 
Gemensam ärendegång vid olika former av tillsyn 
 
 Efter varje tillsyn sammanställs en rapport med bedömning av hur väl verksamheten uppfyller 

kraven utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala beslut. 

 Rapporten skickas till huvudmannen för den fristående verksamheten för sakgranskning.  

 Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos Barn- och 
utbildningsnämnden.  

 I rapporten ska framgå förslag på eventuella förslag på åtgärder med tidsram och eventuella 
sanktioner eller konstaterande om att kvalitetsaspekterna är uppfyllda.  

 Alla tillsynsbeslut är allmän handling. Beslut och utredningar som rör enskilda barns förhållanden 
är dock sekretessbelagda. 

 Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten som kan betraktas som grövre och 
rendera kraftiga åtgärder ska nämnden omedelbart informeras och fatta beslut i ärendet. 
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Kartläggning 
 
Handlingar som huvudmannen årligen ska lämna till kommunen: 

 Årsredovisning, bokslut  

 Budget för innevarande/kommande år 

 Verksamhetsberättelse 

 Redogörelse över det systematiska kvalitetsarbetet  

 Aktuellt registreringsbevis 

 Likabehandlingsplan 

 Barnomsorgstaxa 

 Barnsäkerhetskontroll 

 Övriga handlingar redovisas vid förändringar 
 
Handlingar inför den regelbundna tillsynen 
 Dokumentation av kvalitetsarbete 

 Aktuellt registreringsbevis 

 Styrelsens sammansättning 

 Föreningens firmatecknare 

 F-skattebevis 

 Hyresavtal eller motsvarande för lokalen 

 Planritning över inne- och utemiljö inklusive ytangivelser 

 Utbildningsbevis för den pedagogiska personalen 

 Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet, tjänstgöringstid, tjänstgöringsgrad 
samt i förekommande fall uppdelning på avdelningar 

 Beskrivning av barngruppens sammansättning per avdelning (antal barn i varje åldersgrupp, 
könsfördelning, uppgift om antal barn från andra kommuner 

 Protokoll från miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

 Protokoll från brandmyndighet 

 Utdrag från belastningsregistret för all personal, även vikarier, som anställts eller varit 
anställda under de senaste 12 månadersperioden (gäller endast personal som anställts år 
2001 eller senare) 
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Planering 
 
Hur ofta genomförs tillsynen? 

 

 Regelbunden tillsyn genomförs varje/vartannat/vart tredje år. 

 Nystartad verksamhet ska få första tillsynsbesök inom 6 månader. 

 Ett kalendarium för tillsynsbesök upprättas och förs in i nämndens internkontrollplan. 
 
Tillsyn kan genomföras föranmält eller oanmält. 
 
Vem genomför tillsynen? 
Tillsynen utövas av utsedd tjänsteman vid barn- och utbildningsförvaltningen.  
De som arbetar med tillsynen har förskollärarutbildning samt lång erfarenhet av 
förskoleverksamhet. 
 
 
Besök/Dokumentation 
 
Rutin vid regelbunden tillsyn 
Vid tillsynen ska verksamheten ska vara igång som vanligt och de som utövar tillsynen går runt 
och tittar utomhus och inomhus. Samtal ska föras med förskolechef, representanter för personal, 
barn, föräldrar och styrelse. Besöket beräknas ta 2-3 timmar. 
 
Inför besöket sänder barn- och utbildningsförvaltningen ut ett frågeformulär som används som 
underlag vid besöket. Diskussion kring frågorna i underlaget kommer att föras vid besöket.  
 
Tillsynen dokumenteras enligt bilaga. 
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Sanktioner och ansvar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ingripande i form av: 
 
Ingen åtgärd 

 
o överträdelsen är ringa, det kan vara enstaka händelse pga. okunnighet. 
o huvudmannen kan snabbt förebygga och rätta till bristerna. 
o med hänsyn till omständigheterna, huvudman har redan anmält, sökt hjälp 

för bristerna. 
                                                                    Skollagen 26 kap 12 § 

 
Anmärkning 

 
o om bristerna inte är så allvarliga får tillsynsmyndigheten ge huvudmannen 

en anmärkning istället för ett föreläggande. 
                                                                    Skollagen 26 kap 11 § 

 
Föreläggande 

 
o Om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten enligt 

författningarna får tillsynsmyndigheten förelägga huvudmannen att fullgöra 
sina skyldigheter. 

o För fristående huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de 
villkor som gällde för beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. 

o Tillsynsmyndigheten måste ange de åtgärder i föreläggandet som behövs 
för att avhjälpa de påtalade bristerna. 

                                                                    Skollagen 26 kap 10 § 
 
Föreläggande med 
vite 

 
o Föreläggande får förenas med vite, som är ett ekonomiskt 

påtryckningsmedel för att förmå huvudmannen att följa föreläggandet. 
                                                                    Skollagen 26 kap 27 § 

 
Återkallelse 

 
o Samma myndighet som har godkänt en huvudman eller gett rätt till bidrag 

får återkalla ett sådant beslut. Det kan hända om huvudmannen inte följt ett 
föreläggande och om överträdelsen är allvarlig. 

                                                                    Skollagen 26 kap 13 § 
 
Tillfälligt 
verksamhets-
förbud 

 
o I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss 

verksamhet med omedelbar verkan. Det handlar om allvarliga situationer 
där det är sannolikt att utredningen i ett tillsynsärende kommer att leda till 
att man drar in huvudmannens godkännande eller till att man beslutar om 
statliga åtgärder för rättelse 

                                                                    Skollagen 26 kap 18 § 
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Riktlinjer och rutiner för tillsyn av fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 15 

 
 
Frågeformulär inför regelbunden tillsyn av fristående förskolor, fritidshem i 
anslutning till skolenhet med förskoleklass, grundskola/grundsärskola samt 
av pedagogisk omsorg 
 
Organisation/ledning 
Styrelsens sammansättning och ansvarsområden 
Verksamhetens omfattning (antal medlemmar/familjer, antal barn och personal) 
Hur leds verksamheten? (ansvarsområde, pedagogiskt ansvarig) 
Genomförs medarbetarsamtal/lönesamtal? 
 
Resurser 
Beskriv personalens utbildning, kompetens och tjänstgöringsgrad 
Finns det kompetensutvecklingsplaner för personalen? 
Beskriv förskolan/verksamhetens resurser (lokaler, material, utrustning, miljö etc.) 
 
Pedagogisk verksamhet 
Beskriv den pedagogiska verksamheten.  
Hur arbetar förskolan/verksamheten med: 
Normer och värden 
Utveckling och lärande (språk, matematik, bild, form, skapande, drama, rörelse etc.) 
Barns inflytande 
Samverkan förskola - förskoleklass - grundskola - fritidshem 
Barn i behov av särskilt stöd 
Hur arbetar ni med barnens individuella behov och utveckling? 
Hur dokumenteras barnens utveckling? 
Hur sker information och samverkan mellan hem och förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg? 
 
Kvalitetsarbete 
Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering av verksamheten? 
På vilket sätt kopplas detta till förbättringsåtgärder? 
Har personalen schemalagd tid för planering, uppföljning, utvärdering, reflektion etc.? 
 
Övrig information om verksamheten 
Vad anser ni att ni är särskilt bra på i er verksamhet? 
Vad anser ni att ni behöver utveckla ytterligare i er verksamhet? 
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Riktlinjer och rutiner för tillsyn av fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 15 

 
 
Rapportskrivning / beslut 
 

Dokumentation av tillsyn i fristående förskolor, fritidshem i anslutning till 
skolenhet med förskoleklass, grundskola/grundsärskola samt av pedagogisk 
omsorg 
 
Uppgifter om verksamheten 
 
Verksamhetens namn  

Huvudman för verksamheten  

Adress  

Telefonnummer  

E-post  

Kontaktperson  

 Fristående förskola                  Fristående fritidshem                 Pedagogisk omsorg 

 
Genomförande av tillsynen 
 
Ansvarig tjänsteman  

Medverkande tjänsteman  

Medverkande från den fristående verksamheten  

Datum för genomförandet av tillsynen  

 Regelbunden tillsyn            Riktad tillsyn                Löpande granskning och tillsyn    

Beskrivning av genomförandet av tillsynen 
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Riktlinjer och rutiner för tillsyn av fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 
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Områden granskade vid tillsynen 
 
Verksamhetens ekonomi 

Pricka 
av 

Område Lagrum 

 Avgifter Skollagen 8 kap. 20§ 

 Villkor för godkännande och beslut om bidrag Skollagen 2 kap.   5§  

 Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag  

 
Verksamhetens organisation 

Pricka 
av 

Område Lagrum 

 Huvudmannens ansvar för utbildningen Skollagen 2 kap. 2§ 

 Ledningen av utbildningen Skollagen 2 kap.9-11§§ 

 Lärare och förskollärare Skollagen 2 kap. 13§ 

 Registerkontroll av personal Skollagen 2 kap. 31§ 

 Kompetensutveckling Skollagen 2 kap. 34§ 

 Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen 4 kap. 3-8§§ 

 Inflytande och samråd Skollagen 4 kap.9,12-14§§ 

 Erbjudande av förskola Skollagen 8 kap. 3-7§§ 

 Barngrupperna och miljön Skollagen 8 kap. 8§ 

 Särskilt stöd Skollagen 8 kap. 9§ 

 Modersmål Skolagen 8 kap. 10§ 

 Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal Skollagen 8 kap. 11§ 

 Mottagande och urval Skollagen 8 kap. 18-19§§ 

 Samverkan och anmälan till socialtjänsten Skollagen 29 kap. 13§ 

 Tystnadsplikt Skollagen 29 kap. 14§ 

 Förskola och hem Lpfö 98 rev. kap 2.4 

 Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem Lpfö 98 rev. kap 2.5 

 Uppföljning, utvärdering och utveckling Lpfö 98 rev. kap 2.6 

 Förskolechefens ansvar Lpfö rev. kap 2.7 
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Områden granskade vid tillsynen, forts. 
 
Verksamhetens pedagogiska innehåll 

Pricka 
av 

Område Lagrum 

 Syftet med utbildningen Skollagen 1 kap. 4§ 

 Utformningen av utbildningen Skollagen 1 kap. 5,7§§ 

 Barns lärande och personliga utveckling Skollagen 3 kap. 3§ 

 Information om barnets utveckling Skollagen 3 kap. 4§ 

 Utbildningens syfte Skollagen 8 kap. 2§ 

 Normer och värden Lpfö 98 rev. kap 2.1 

 Utveckling och lärande Lpfö 98 rev. kap. 2.2 

 Barns inflytande Lpfö 98 rev. kap. 2.3 

 
Övrigt 
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Återrapport/Uppföljning - Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsynen 
Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden 
 
Ingen åtgärd  (Skollagen 26 kap. 12§) 
Bedömning: 
 

 

Anmärkning  (Skollagen 26 kap. 11§) 
Bedömning: 
 
Åtgärder: 
 
Tid: 
 

Föreläggande  (Skollagen 26 kap. 10§) 
Bedömning: 
 
Åtgärder: 
 
Tid: 
 

Föreläggande med vite  (Skollagen 26 kap. 27§) 
Bedömning: 
 

Åtgärder: 
 

Tid: 
 

Återkallelse  (Skollagen 26 kap. 13-16§§) 
Bedömning: 
 

Åtgärder: 
 

Tid: 
 

Tillfälligt verksamhetsförbud  (Skollagen 26 kap. 18§) 
Bedömning: 
 

Åtgärder: 
 

Tid: 
 

Övrigt 
 

 

Underskrift 
Datum och plats 
 

Diarienummer 
 

Ansvarig tjänsteman 
 

Namnförtydligande 
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Överklaganden 
 
Enligt skollagens 28 kap 5 § får beslut av en kommun överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i 
fråga om: 
 
 Återkallelse av godkännande/tillstånd enligt 26 kap 13-14 §§ 

 Återkallelse om rätt till bidrag enligt 26 kap 13 § 

 Tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap 18 § 

 Föreläggande med vite enligt 26 kap 27 §. 
 
 
Besvärshänvisning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med skollagen 2010:800, fattat ett beslut som kan 
överklagas. Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att 
klagande tog del av beslutet. 
 
1. Sammanställ överklagan skriftligt 
 

Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla: 
1 - Verksamhetens namn och organisationsnummer 
2 - En kopia av beslutet som ska överklagas 
3 - Ange den ändring av beslutet som begärs 
4 - texten "Till Förvaltningsrätten i Luleå, Box 849, 971 26 Luleå". 
 
 
2. Skicka överklagan till barn- och utbildningsnämnden 
 

Adressera och skicka dokumenten till: 

Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun 
93381 Arvidsjaur 
 
3. Vad händer efter att barn- och utbildningsnämnden mottagit överklagan? 
 

Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun tar emot överklagan och bedömer om 
överklagan inkommit i rätt tid, dvs. inom tre veckor från det att klagande tagit del av beslutet. Om 
överklagan inkommit i rätt tid skickas överklagan vidare från barn- och utbildningsnämnden till 
Förvaltningsrätten i Luleå som därefter påbörjar hanteringen av överklagan. 
 
Mer information finns på: http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se/ 
 
__________ 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 

 
 

Blad
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Nedläggning av fordons- 
och transportutbildning 
(Snöskoter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylen 
. Lars Håkan Andersson 

Bun § 16 Dnr 00063/2016 612 
 
Sandbackaskolan har för närvarande ingen sökande från Arvidsjaur, 
Arjeplog eller Sorsele till Fordons- och transportubildningen - FTR 
(snöskoter). 
 
Erfarenheten från tidigare år gör att Sandbackaskolan räknar med en eller 
maximalt några sökande från andra delar av landet. Stämmer antagandet 
kommer kostnaden för kommande årskurs 1 att bli oförsvarligt hög. 
Hösten 2016 kommer det att vara cirka 9 elever totalt i årskurs 2 (6 elever) 
och årskurs 3 (3 elever) på utbildningen. Av dessa 9 elever är det bara 3 som 
sökt till programmet som förstahandsval. Övriga är hänvisade dit eftersom 
de inte fick plats på transportinriktningen eller inte var möjliga att placera på 
någon annan utbildning. 
 
För att få någon ekonomisk bärighet i utbildningen krävs det minst 9 
behöriga sökande till årkurs 1. 
 
Sandbackaskolan tänker av ovan nämnda skäl göra en nollintagning till 
nedanstående program/inriktning till läsåret 2016/17 om vi inte får minst 9 
behöriga sökande till FTR. FTR ("Skoterutbildningen") 
 
Sandbackaskolans rektor, Lars-Håkan Andersson, har lämnat följande 
förslag; 
 

I det fall antalet behöriga sökanden för läsåret 2016/17 understiger 9 i antal 
föreslås barn- och utbildningsnämnden ; 
 

- Besluta om 0-intag till läsåret 2016/17 
- Lägga ner programmet från och med läsåret 2017/18 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. I det fall antalet behöriga sökanden för läsåret 2016/17 understiger 9 i 

antal ska; 
 

- 0-intag införas från och med läsåret 2016/17 
- Programmet läggas ner från och med läsåret 2017/18. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Lars Håkan Andersson 

Utdragsbestyrkande
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Tvärsektoriell samverkan 
utifrån det 
ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet 
- ändring av villkor för 
barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Fullmäktige 
 

Bun § 17 Dnr 00064/2016 106 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-04-16 § 45 ett ungdomspolitiskt handlings-
program. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 92 att barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen årligen skulle 
avsätta 0,25 tjänst för tjänstgöring på fritidsgården Humlan. Tanken var att 
samtliga verksamheter med ansvar för unga skulle samverka för tidiga och 
förebyggande insatser. 
 

I nuvarande verksamhet behövs de kuratorer som finns anställda hela sin tid 
på skolorna. Det innebär att det inte finns utrymme för kuratorerna arbeta att 
arbeta kvällstid på Humlan. 
 

Med hänvisning till ovanstående, föreslås att fullmäktige upphäver kurators 
tjänstgöring vid fritidsgården Humlan samt att pengar motsvarande 0,25 
tjänst årligen överförs från barn- och utbildningsnämndens budget till 
fritidsgården. 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till utskottets förslag 
 

Kristina Taimi (s) 
Beslutspunkt nr 2 stryks. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter hon förklarar att barn- 
och utbildningsnämnden bifallit Britt-Inger Hedmans förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Hos fullmäktige begära att beslut om kurators tjänstgöring med 

0,25 tjänst vid fritidsgården Humlan upphävs. 

2. Pengar motsvarande 0,25 tjänst överförs årligen från barn- och 
utbildningsnämndens budget till verksamheten för att ekonomiskt täcka 
för kurators uteblivna tjänstgöring. 

 
_____ 
 
 
Reservation 
Kristina Taimi (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun’s utskott 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Lise-Lotte Johansson 

Utdragsbestyrkande
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Delegation att fördela 
statsbidrag för lärare i 
nationellt minoritetsspråk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Annette Rylén 
. Susanne Stenberg 
. Ekonomi 

Bun § 18 Dnr 00065/2016 610 
 
Bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken har återkommande 
påpekats av Europarådet. Skolverket ansvarar för utbildningsinsatsen genom 
de uppdragsutbildningar av modersmålslärare i samiska, meänkieli och 
romani chib. 
 
Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag för att stötta deltagande i 
utbildningssatsningen för lärare i våra nationella minoritetsspråk.  
Totalt är det 914 000 kr som under 2015 ska fördelas och utgör ett 
stimulansbidrag som delvis täcker kostnaderna för deltagarna i utbildningen. 
Utbildning i samiska ges vid Umeå universitet och pågår under fem 
terminer. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats bidrag med 
22 500 kr för 2015. Skolverket, som administrerar statsbidraget, kommer 
inte att kräva någon redovisning för detta bidrag eftersom beslutet baseras på 
uppgifter ifrån deltagarlistor från lärosätena. Skolverket kan komma att 
genomföra stickprovskontroller. 
 
Bidraget kan till exempel användas för att:  
 

- betala resor och logi i samband med studieträffar, 
- minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier, 
- delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag. 
 

Det finns inget krav på att personerna måste vara anställda i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter.  
 
Skolchef Annette Rylén föreslår att barn och utbildningsnämnden delegerar 
ansvar och arbete med att ansöka, redovisa och fördela det tilldelade 
statsbidraget bland de studerande i nationella minoritetsspråk till 
kommunens samiska koordinator. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Samisk koordinator Susanne Stenberg får delegation att ansvara för att 

söka, redovisa och fördela det tilldelade stadsbidraget bland studerande 
i nationella minoritetsspråk.  

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsbidrag till 
Ung Företagsamhet (UF) 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunförbundet 
. Ung Företagsamhet Norrbotten 
. Ekonomi 

Bun § 19 Dnr 00008/2016 609 
 
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell 
utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i 
entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009 
arbetar UF även i grundskolan. UF har verksamhet i länets alla kommuner. 
 
Ett starkt samarbete sker med näringslivet som genom partnerskap 
finansierar verksamheten till drygt 50 %. Det finns även sedan många år ett 
starkt och bra samarbete med kommunerna som idag bidrar med ca 25 % 
(2,50 kr/innevånare). Resterande kommer från andra offentliga finansiärer.  
 
Det finns behov på utökad verksamhet i grundskolan vilket gör det möjligt 
för länets elever i både grundskola och gymnasieskola att utveckla en tro på 
sin egen företagsamhet. På så sätt bidrar UF till tillväxt och stärkt 
konkurrenskraft för regionen långsiktigt.  
 
Målsättningen är att öka finansieringen från näringslivet och även att länets 
kommuner ser samma betydelse i en utökad verksamhet. UF söker en ökad 
finansiering från kommunerna med 1 kr/innevånare, totalt 3,50 
kr/innevånare från och med 2017.  
 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse 2015-12-11 har beslutat att 
rekommendera kommunerna att även fortsättningsvis stödja verksamheten 
med 2,50 kr/innevånare. 
 
Antalet invånare i Arvidsjaurs kommun var 6 471 per 31 december 2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ung Företagsamhet Norrbotten beviljas verksamhetsbidrag med 

2,50 kr per invånare. 

2. Barn- och utbildningsnämnden följer Kommunförbundets 
rekommendation och avslår en ökning av bidraget från och med år 
2017. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunförbundet Norrbottens rekommendation 
Skrivelse Ung Företagsamhet Norrbotten 

Utdragsbestyrkande
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Val av kontaktpolitiker 
inom barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Annette Rylén 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Bun:s ledningsgrupp 

Bun § 20 Dnr 00251/2015 105 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-09-30 § 96 beslutat att utse 
kontaktpolitiker inom nämndens verksamheter.  
 
Nämnden har 2015-12-02 § 105 beslutat om föreskrift och 
verksamhetsområden samt ersättning till kontaktpolitiker. 
 
Nämnden har att fatta beslut om vem som ska företräda de aktuella 
verksamhetsområdena. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Följande kontaktpolitiker utses: 

 

Parkskolan - Förskola/skola/fritids Pernilla Granberg 
 

Ringelskolan - Förskoleklass/åk 1-3/ fritids Lennart Wigenstam 
 

Ringelskolan - Åk 4-6 Jerry M Johansson 
  Britt-Inger Hedman 
 

Fridhemsskolan/Skolbiblioteksverksamhet Mats Åhman 
 

Sandbackaskolan - Nationella program Anna Svensson 
 

Sandbackaskolan – Sfi / språkintroduktion Kristina Taimi 
/komvux  
 

Förskola - Skogsbacken/Stortorget Anneli Jorsell 
 

Förskola – Nyborgs Britt-Inger Hedman 
 

Förskola - Haren/Ripan/Tallkotten Vakant 

2. Skolchef Annette Rylén får i uppdrag att informera verksamheterna om 
vilka som utsetts till kontaktpolitiker samt om uppdragets innehåll. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Entledigande som ersättare 
i barn- och 
utbildningsnämndens 
utskott 
– Helen Danielsson (v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Löner 
. Nämndskansli 
. Helen Danielsson 
. Anna Svensson 
 

Bun § 21 Dnr 000307/2015 102 
 
Kommunfullmäktige har 2016-03-02 § 18 beviljat Helen Danielsson (v) 
begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens utskott efter Helen Danielsson. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Helen Danielsson (v) beviljas entledigande som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens utskott. 

2. Anna Svensson (v) utses som ny ersättare efter Helen Danielsson. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 
 

 Utdragsbestyrkande
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Skolchefens rapport 
 

Bun § 22 Dnr 00076/2016 600 
 
Skolchef Annette Rylén informerar om följande; 
 
Klagomål 
Inga klagomålsrapporter har kommit in. 
 

Kränkningar / diskrimineringar  -  2015-12-02—2016-03-14 
Från Ringelskolan har 13 kränkningar rapporterats. 
- Fem avser lågstadiet, Fem mellanstadet och tre förskoleklass. 

Från Fridhemsskolan har 10 kränkningar rapporterats. 

Ingen rapportering från övriga enheter. 
 

Tillbud och olycksfall 
 

Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka, exempelvis att någon 
halkar, men utan att skada sig En olycka är då någon faktiskt har skadat sig, oavsett om det 
varit allvarligt eller inte. 
 

Från Ringelskolan har fyra tillbud rapporterats. 
Från Sandbackaskolan har sex tillbud rapporterats. 
Ingen rapportering från övriga enheter. 
 

Från Ringelskolan har en olycka rapporterats. 
Från Fridhemsskolan har en olycka rapporterats. 
Ingen rapportering från övriga enheter. 
 

Arbetsmiljöverkets uppföljning av inspektion – Pågående arbete 
Ringelskolans rektorer arbetar vidare tillsammans med skyddsombuden på 
skolan. Fridhemsskolans rektor arbetar på samma sätt. 
 

På huvudmannanivån lämnades fyra ålägganden. Skolchefen jobbar vidare med 
förvaltningens huvudskyddskommitté, där man bland annat går igenom vad 
som är planerat, pågår och är avslutat. Kommittén går även igenom tillbud och 
olyckor. Kommittén har utökats med elevskyddsombud även om 
huvudskyddskommitténs arbete normalt inte är inriktat mot elever, utan mot 
personal. 
 

Kommittén har arbetat fram ett förslag till svar till Arbetsmiljöverket. 
Kommittén uppmuntrar till att det ska finnas arbetsplatsombud /skyddsombud 
på varje arbetsplats samt att det ska finnas elevskyddsombud på högstadiet och 
gymnasiet. Med svaret kommer det personalpolitiska handlingsprogrammet 
samt rutiner för tillbud och olyckor att bifogas för att visa vilka regelverk 
kommunen arbetar efter. 
 

Arbetsmiljöverket kommer på återbesök den 19 april. Från kommunen kommer 
skolchef, barn- och utbildningsnämndens ordförande, personalkonsulent och 
skyddsombud att närvara. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande
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Ordförandens rapport 
 

Bun § 23 Dnr 00076/2016 600 
 
Länsträff 17-18 mars 
Ordförande Britt-Inger Hedman och vice ordföranden Kristina Taimi åker 
på länsträff 17-18 mars för ordförande och vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnder. 
 
Utöver erfarenhetsutbyte ska dagarna ta upp frågor som; 
 

Skolgång för nyanlända elever 
- utmaningar och möjligheter i grund- och gymnasieskolan  

Fjärrundervisning – utökade möjligheter på gång 

Nyanländas lärande – goda exempel från Ådalsskola i Kramfors  
 
Samiska förskolan Ripan 
Ordföranden har besökt den nya den samiska förskolan Ripan. 
Planer finns att ordna en formell invigning. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande



 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2016-03-14 
 
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 Mats Åhman 1          

 5 Anna Svensson 1          

 6 Pernilla Granberg -          

 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 Tycko Johansson           

 2 Johnny Bäckström           

 3 Pethra Backteman 1          

 4 Maria Hedberg           

 5 Anna Svensson           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 8          
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