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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 77 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 08.30–17.00. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 
Mats Åhman (s) 
Anna Svensson (v) 
Lennart Wigenstam (c) 
Jerry M Johansson (c) 
Pernilla Granberg (c) 
Jens Eliasson (l) 
 

 
 
Övriga närvarande Linda Marklund, sakkunnigt biträde revisionen, PwC, § 63 

Åke Lindberg, Erling Stenlund, Lars Holmkvist, Mikael Renberg, lekmannarevisorer, § 63 
Lars Håkan Andersson, rektor Sandbackaskolan, § 64 
Camilla Grahn, kostchef, § 64 
Anneli Andersson, rektor Ringelskolan, § 64 
Bengt Isaksson, controller, §§ 61-63, 65-75 
Inga Sandström, sekreterare 
 
 

 
 
 
Utses att justera Anna Svensson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-12-21 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 61-80 
 
  ___________________________  
 Ordförande Britt-Inger Hedman  
 
   
 Justerande Anna Svensson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-12-05 
 
Datum då anslaget 2016-12-22 Datum då anslaget 2017-01-13 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 78 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Bun § 61 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Bun § 62 
Meddelandeärenden 
 
Bun § 63 Dnr 00244/2016 600 
Träff med kommunens revisorer och sakkunnigt biträde PwC 
 
Bun § 64 Dnr 00244/2016 600 
Informationer – Öppna jämförelser gymnasiet, Uppföljning av kostpolicyn, 
Behov av fler lokaler vid Ringelskolan 
 
Bun § 65 Dnr 00276/2016 006 
Sammanträdesplan år 2017 Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 66 Dnr 00277/2016 608 
Läsplan läsåret 2017/2018 – Grundskola och Gymnasieskola 
 
Bun § 67 Dnr 00278/2016 610 
SKA – Systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet och plan för 
nämndens arbete 2017 (Årshjul) 
 
Bun § 68 Dnr 000117/2016 041 
Begäran om utökning av pengar i mål- och resursplan 2017 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Bun § 69 Dnr 00117/2016 041 
Mål-, resurs och verksamhetsplan 2017 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 70 Dnr 00330/2016 714 
Politiska riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan 
 
Bun § 71 Dnr 00140/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2016 - Barn- och utbildningsnämnden  
 
Bun § 72 Dnr 00275/2016 612 
Huvudmannaplan för studiernas uppläggning inom Språkintroduktion i 
enlighet med Skollagen 2010:800, 17 kap, 7 § 
 
Bun § 73 Dnr 00279/2016 710 
Maxtaxa för 2017 inom förskola och fritidshem - indexuppräkning 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 79 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Bun § 74 Dnr 00314/2016 611 
Timplan för modersmålsundervisning - Minoritetsspråk  
 
Bun § 75 Dnr 00354/2016 611 
Modersmålsundervisning  i språk förutom minoritetsspråken 
 
Bun § 76 Dnr 00349/2016 105 
Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - 
Föreskrift 
 
Bun § 77 Dnr 00349/2016 105 
Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Bun § 78 Dnr 00355/2016 536 
Lokal busslinje Arvidsjaur-Lauker (138) 
 
Bun § 79 Dnr 00076/2016 600 
Skolchefens rapport 
 
Bun § 80 Dnr 00076/2016 600 
Ordförandens rapport 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 80 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 61 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Skolchef Annette Rylén 
Beslut om stöd till inackordering  §§ 1-1 2016 
 
Rektor Lars Håkan Andersson 
Beslut om elevs utbildning på ett nationellt program 
till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller  
för programmet §§ 2-2 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 81 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 
 

Bun § 62 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
II Meddelandeärende 
 
* Nyhetsbrev 3 oktober 2016 
- Norrbottens kommuner 
 
* Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Avslutat ärende – Inspektion vid Fridhemsskolan, Dnr 263/2015 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Avslutat ärende – Inspektion vid Stortorgets förskola, Dnr 286/2015 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Avslutat ärende – Inspektion vid Skogsbackens förskola, Dnr 287/2015 

- Arbetsmiljöverket 
 
* Avslutat ärende – Inspektion – skolan i Arvidsjaurs kommun 

(huvudmannanivå), Dnr 18/2016 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Ekonomisk uppföljning  tom september 2016 
- Barn och ungdom 
 
* Inspektion av utbildningen på språkintroduktion i gymnasieskolan vid 

Sandbackaskolan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 289/2016 
- Skolinspektionen 
 
* Inspelningar av föreläsningar och paneldebatter från Aktuell skolpolitik 

2016-08-31 i Skellefteå 
- Region Västerbotten 
 
* Kommunchefens rapport 
- Kommunstyrelsen 2016-09-13 § 159 
 
* Verksamhetsuppföljning Tekniska kontoret 
- Kommunstyrelsen 2016-09-13 § 158 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 82 
 

 
 
 
 
 
 
 

forts. Bun § 62 Delgett per e-post om inget annat anges 
 
* Revisionsrapport, Granskning av chefernas arbetssituation - 

återrapportering 
- Kommunfullmäktige 2016-10-31 § 142 
 
* Nyhetsbrev 1 december 2016 
- Norrbottens kommuner 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 83 
 

 
 
 
Träff med kommunens 
revisorer och sakkunnigt 
biträde PwC 
 

Bun § 63 Dnr 00244/2016 600 
 
Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer samt sakkunnigt biträde 
från PwC besökt nämnden och fört dialog om året som har gått, granskning 
av nämndens ansvarsutövande samt om framtiden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 84 
 

 
 
 
Informationer –  
- Öppna jämförelser 
gymnasiet 
- Uppföljning av 
kostpolicyn 
- Behov av fler lokaler vid 
Ringelskolan 
 

Bun § 64 Dnr 00244/2016 600 
 
Vid dagens sammanträde fick nämnden information om följande;  
 
Öppna jämförelser Gymnasiet 
Rektor Lars Håkan Andersson går igenom resultat från öppna jämförelse 
avseende gymnasiet. 
 
Kan läsas på följande länk; 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/gymnasieskola.1022.html 
 
 
Uppföljning av kostpolicyn 
Kostchef Camilla Grahn redovisar uppföljning av kostpolicyn. 
 
 
Behov av utökade lokaler Ringelskolan 
Rektor Anneli Anderson informerar om behovet av fler lokaler vid 
Ringelskolan. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 85 
 

 
 
 
Sammanträdesplan år 2017 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Berörda 
 

Bun § 65 Dnr 00276/2016 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden har 
upprättats. 
 
Utskott, måndagar kl 09.00 Nämnd, måndagar kl 08.30 
(hel dag) 
 
20 februari 13 mars 
27 mars 18 april 
15 maj 29 maj 
11 september 25 september 
13 november 4 december 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2017 fastställs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
BunB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 

 
 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 86 
 

 
 
 
Läsplan läsåret 2017/2018 
– Grundskola och 
Gymnasieskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp beslut:  
. Rektorer 
.Resp. skolexp 
.Skolbespisningarna 
.Controller Bun 
.Elevhälsan 
.Fackförbunden 
.Städchef 
.Biblioteket 
.Löneenheten 
.Receptionen 
.Kulturen 
.Avfallsenheten 
.Centrumbadet 
.Församlingen 
.Länstrafiken 
.Sandbackaskolan 
.Sorsele kommun 
.Malå kommun 
.Arjeplogs kommun 
 
 

Bun § 66 Dnr 00277/2016 608 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska besluta om läsårets förläggning och antalet 
skoldagar för grundskolan och gymnasieskolan.  
 
Enligt Skolförordningen 2011:185, 3 kap och Gymnasieförordningen 
2010:2039, 3 kap, ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
 
Arbetsgivaren har lämnat förslag på läsplan för läsåret 2017/2018 med  
178 skoldagar.  
 
Utskottet har 2016-11-07 föreslagit nämnden besluta att fastställa läsplan 
läsåret 2017/2018 med 180 skoldagar. 
 
Fackliga förhandlingar har förts efter utskottets sammanträde och facken 
förespråkar arbetsgivarens förslag.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 

Fastställa läsplan för läsåret 2017/2018 med 178 skoldagar.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition varefter hon förklarar att 
nämnden beslutat i enlighet utskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1.  Läsplan för grundskolans och gymnasieskolans elever för läsåret 
2017/2018 fastställs enligt nedan:  

 

Höstterminen 2017 2017-08-24--12-22 82 skoldagar 
Vårterminen 2018 2018-01-08--06-15 98 skoldagar 
   

 180 skoldagar 
______ 
 
Reservation 
Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
Anna Svensson (v) och Jens Eliasson (l) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Britt-Inger Hedmans förslag. 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
BunB 201611-07 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-05 § 66. 
 

 
  

LÄSPLAN för Grundskolan och Gymnasieskolan
Arvidsjaurs kommun,  läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017-08-24--12-22 Läslov 2017-10-30--11-03 5 dgr

Vårterminen 2018-01-08--06-15 Lovdag 2018-01-08 1 dag

Sportlov 2018-03-05--09 5 dgr

Påsklov 2018-04-03--06 4 dgr

Lovdag 2018-04-30 1 dag

Lovdag 2018-05-11 1 dag

Kalender-dgr

31 32 33 34 35

Läs-
dgr 
elev

A-
dgr

Arb-
dgr 
lär

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 15 Aug A A A A A 6 5 11
36 37 38 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 Sep 21 21
40 41 42 43 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Okt L L 20 22
45 46 47 48 A A 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 Nov L L L 19 19

49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22 22 Dec 16 16
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 24 Jan L 17 18
A 1

6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28 28 Feb 20 20
10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Mars L L L L L 16 18
A A 2

14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 April L L L L L 15 15

19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Maj L 20 1 21
A

23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 20 Juni 10 3 13
280 292 A A A 180 14 194

Hösttermin Vårtermin Läsåret
T eckenförkla ring dagar dagar dagar

Sön och Helgdag Skoldagar 82 98 180

Lördag A A-dagar Lärare 7 7 14

L Lovdag 5 12 17

Kalenderdagar elev 121 159 280
Kalenderdagar lärare 128 164 292

Veckor 16 24 40

Förutsättningar (enl Skolförordningen 2011:185, 3 kap. 3 § och Gymnasieförordningen 2010:2039, 3 kap )

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 87 
 

 
 
 
SKA – Systematiska 
kvalitetsarbetet för 
skolväsendet och plan för 
nämndens arbete 2017 
(Årshjul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Berörda 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 

Bun § 67 Dnr 00278/2016 600 
 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 
ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. 
 
I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. 
T.ex. om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en 
analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för 
beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process 
som innehåller fyra faser: 
 

• uppföljning   • analys och bedömning   • planering   • genomförande. 
 

Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning 
för att få fram ett nytt nuläge osv. 
 
Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och 
läroplanerna. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande 
helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare. 
 
Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer om systematiskt 
kvalitetsarbetet för skolväsendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-02 § 107 att anta årshjul 
som rör det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Årshjulet har reviderats inför år 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årshjul 2017 för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

och plan för nämndens arbete fastställs. 

 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
BunB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 

  



Bi

Ar
Ár
 
B

 

 

 

 

 
 
 

ilaga till barn
 

rvidsjaurs k
Árviesjávrien

arn- och ut

 

 

System
och pla
 

Årshju
 
Mars, för
 Årsbok

m m 
 Internk
 Redovi

av resu
gymnas

 Beslut 

April, an
 Mål-, r
 Faststä

Maj, tred
 Redovi

samt tre
 Interko

Septemb
 Delårsr
 Redovi
 Internk
 Läsårsp
 Redovi

till arbe
 Avstäm

 

Decembe
 Redovi
 Redovi
 Beslut 
 Samma

 
_____ 

n- och utbildn

kommun 
n kommuvd

tbildningsn

matiskt 
an för n

l 

rsta nämn
kslut med vå

kontrollplan
isning på hu
ultat samt ge
sium) 
om nya utv

ndra nämn
esurs- och r
llande av in

dje samma
isning av öp
ender i stati

ommunala a

ber, fjärde 
rapport janu
isning och a
kontrollplan
plan för näs
isning av de
ete” 

mning  målu

er, femte s
isning av öp
isning av öp
om mål-, re

anträdesplan

 

ningsnämnde

dna 

nämnden 

kvalitet
nämnde

ndsamman
åra förutsätt

en följs upp
uvudmannan
enomförda a

vecklingsom

ndsamman
resursplan k
nternkontrol

anträdet:  
ppna jämför
istiken över

avgifter för k

sammantr
uari-juni 
analys av hä
en följs upp
tkommande

et kommuna

uppfyllelse å

sammanträ
ppna jämför
ppna jämför
esurs- och v
n kommand

ens protokoll 

tsarbet
ens arbe

nträdet:  
tningar t ex 

p 
nivå utifrån
aktiviteter (

mråden som 

nträdet:  
kommande å
llplan för de

relser, grund
r tid 
kommande 

rädet:  

älsosamtal, 
p 
e läsår 
ala aktivitet

årskurs 9 frå

ädet:  
relser, gymn
relser årskur
verksamhets
de år 

2016-12-05 §

e (SKA
ete 

lärartäthet,

n varje enhet
förskola, fö

kan påverk

år 
e kommand

dskola inklu

läsår 

analys av k

sansvaret sa

ån rektor hö

nasium, ana
rs 9 
splan för ko

§ 67. 

A) – huv

elevantal, g

ts kvalitetsa
örskoleklass

a budgetäsk

e 12 månad

usive försko

ränkningar/

amt arbetet 

ögstadiet  

alys och tren

mmande år 

vudman

gruppstorle

arbete, över
s, fritidshem

kandet för k

derna 

oleklass före

/tillbud/olyc

utifrån dele

nder 

r 

nnanivå 

kar, behörig

rgripande an
m, grundsko

kommande å

egående läs

ckor 

egationen  ”

ghet 

nalys 
la, 

år 

år 

”Unga 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 88 
 

 
 
 
Begäran om utökning av 
pengar i mål- och 
resursplan 2017 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rektorer 
 

Bun § 68 Dnr 000117/2016 041 
 
Kristina Johansson, rektor förskolan har skrivit till barn-och 
utbildningsnämndens samt kommunstyrelsen och påtalat behovet av ytterligare 
2 nya förskoleavdelningar.  
 

Förskolorna i Arvidsjaur befinner sig i ett läge där samtliga avdelningar redan 
från 15 oktober har en beläggning med i genomsnitt 14,5 barn på 
småbarnsavdelningarna och 17 barn på syskonavdelningarna. För närvarande 
står ca 45 barn i kö varav 23 barn ska placeras under vårterminen. 
 

Förskolorna i Arvidsjaur är i akut behov av i vart fall 2 nya avdelningar till en 
kostnad av 4400 tkr för att klara behovet av platser under 2017. I förlängningen 
behövs politiska riktlinjer för barngruppernas storlek samt en översyn av 
lokalbehovet för kommunens förskolor. 
 
Kommunstyrelsen har 2016-11-08 § 227 behandlat ärendet och meddelar att 
Begäran om utökning av driftsram 2017 för barn- och utbildningsnämnden 
har inte behandlats av nämnden. Den slutliga mål- och resursplanen för 2017 
fastställs i november av kommunfullmäktige. Oavsett detta har 
kommunstyrelsen utövat sin tillsynsplikt vad gäller kommande ärenden av 
vikt. Äskandet är därför med i beräkningen till  förslag till mål- och 
resursplan för 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Godkänna begäran samt att konstatera att kommunfullmäktige  
2016-11-29 § 173 har bifallit begäran om utökning med 4400 tkr i  
barn- och utbildningsnämndens mål- och resursplan 2017. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2016-11-08 § 277 
Tjänsteskrivelse Kristina Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 89 
 

 
 
 
Mål-, resurs och 
verksamhetsplan 2017 
 – Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Bun:s ledningsgrupp 
. Ekonomi 
 

Bun § 69 Dnr 000117/2016 041 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott har 2016-11-07 upprättat förslag till 
mål-, resurs- och verksamhetsplan 2017. 
 
Kommunfullmäktige har 2016-11-29 § 173 fastställt mål- och resursplan 
2017-2019 för hela kommunen. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Jerry M Johansson (c) 
Tilläggsförslag – Under punkt 4 tillföra - Verksamheten ska komma med 
effektivitetsmål för Sandbacka och förskolan. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition varefter hon förklarar att 
nämnden beslutat i enlighet utskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Mål-, resurs och verksamhetsplan 2017 antas. 

 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Jerry M Johansson (c) reserverar mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
BunB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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1. Verksamheter och uppdrag 
 

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

Uppdrag 
 Samhällsorientering för nyanlända enl. 

etableringsreformen 
 Norrbus- samverkan landsting och 

kommun kring barn och ungdomar 
 Delegationen unga till arbete (DUA)-

samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 Kommunens aktivitetsansvar för 

ungdomar upp till 20 år 
 

 
1.2 Beskrivning av verksamheten 
I dagsläget drivs all verksamhet inom förskola och grundskola i egen kommunal regi, bortsett från ett 
fåtal elever som genomför sin utbildning i en annan kommun. Från och med september 2014 infördes 
barnomsorg på obekväm tid (Nattis) i kommunen.  
 
Enheter i egen regi under budgetåret 2017; 
 
Förskoleenheter 
Enhet Antal avdelningar Placering 
Haren 5 Arvidsjaur tätort 
Nattis 1 Arvidsjaur tätort 
Nyborgs 9 Arvidsjaur tätort 
Stortorget 3 Arvidsjaur tätort 
Skogsbacken 3 Arvidsjaur tätort 
Tallkotten *) 1 Moskosel 
Ängen *) 2 Glommersträsk 
*) Kombinerad förskola och fritidsavdelning 
 
Fritidshem 
Enhet Antal avdelningar Placering 
Ringelskolan 5 Arvidsjaur tätort 
Ängen *) 1 Glommersträsk 
Tallkotten *) 1 Moskosel 
*) Kombinerad förskola och fritidsavdelning 
 
Skolenheter 
Enhet Årskurs Placering 
Ringelskolan Grundskola (F-åk 6) Arvidsjaur tätort 
Parkskolan Grundskola (F- åk 6) Glommersträsk 
Fridhemsskolan Grundskola (Åk 7-9) Arvidsjaur tätort 
Sandbacka Gymnasium Arvidsjaur tätort 
Sandbacka Vuxenutbildning Arvidsjaur tätort 
Sandbacka Svenska för invandrare Arvidsjaur tätort 
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2. Mål för verksamheten 
 
2.1 Fullmäktiges övergripande mål 
Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål Vårdnadshavarna i barn-och utbildningsnämndens 

verksamheter upplever att de har en bra dialog med 
verksamheten 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 25 % 25-74% 75% eller högre  
Jämförelsevärde Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där enkät 

skickas ut en gång per år till vårdnadshavare i åk5 och åk8 
med frågan om vårdnadshavarna upplever att de har en bra 
dialog med verksamheterna.  

Uppföljning Redovisning sker vid delårs- och årsbokslut. 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndsmål Öka antalet UF-företag på Sandbackaskolan. 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Färre än 5 5-9 st 10 eller fler 
Jämförelsevärde Målet är att ha minst 10 företag. 
Uppföljning Redovisning sker vid delårs- och årsbokslut. 
 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Målet är att öka 10 placeringar i rankning mot placering 

2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola inkl. 
förskoleklass. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Sämre än 193 183-193 178 eller bättre 
Jämförelsevärde År 2013:. Placering 188 
Uppföljning Redovisning sker vid delårs- och årsbokslut. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s 

HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 69 69-78 79 eller högre 
Jämförelsevärde Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79 
Uppföljning Redovisning sker vid delårs- och årsbokslut. 
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3. Systematisk kvalitetsuppföljning 
 
3.1 Årshjul för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet i nämnden 
 
Mars, första nämndsammanträdet:  
 

 Årsbokslut med våra förutsättningar t ex lärartäthet, elevantal, gruppstorlekar, behörighet m m 

 Internkontrollplanen följs upp 

 Redovisning på huvudmannanivå utifrån varje enhets kvalitetsarbete, övergripande analys av 
resultat samt genomförda aktiviteter (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasium) 

 Beslut om nya utvecklingsområden som kan påverka budgetäskandet för kommande år 
 
April, andra nämndsammanträdet:  
 

 Mål-, resurs- och resursplan kommande år 

 Fastställande av internkontrollplan för de kommande 12 månaderna 
 
Maj, tredje sammanträdet:  
 

 Redovisning av öppna jämförelser, grundskola inklusive förskoleklass föregående läsår samt 
trender i statistiken över tid 

 Interkommunala avgifter för kommande läsår 
 
September, fjärde sammanträdet:  
 

 Delårsrapport januari-juni 

 Redovisning och analys av hälsosamtal, analys av kränkningar/tillbud/olyckor 

 Internkontrollplanen följs upp 

 Läsårsplan för nästkommande läsår 

 Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret samt arbetet utifrån delegationen  ”Unga till 
arbete” 

 Avstämning  måluppfyllelse årskurs 9 från rektor högstadiet  
 
December, femte sammanträdet:  
 

 Redovisning av öppna jämförelser, gymnasium, analys och trender 

 Redovisning av öppna jämförelser årskurs 9 

 Beslut om mål-, resurs- och verksamhetsplan för kommande år 

 Sammanträdesplan kommande år 
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3.2 Utvecklingsarbete under verksamhetsåret 2017 
 
3.2.1 Ämnesövergripande 
 

Nyckeltal för uppföljning1: 

Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (%) 83,9 61 67,1 75,5 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun (%) 89,3 74,6 74,3 83,1 

Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt 16 ämnen 214 201,4 189,6 214,1 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt 13,4 13,4 13,4 iu 
 
Källa: SiRiS  
 
Insatser och aktiviteter 

 Utveckla arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på 
skolenhetsnivå. Fortsätta att implementera det på samtliga skol- och förskoleenheter. 
 

 Införande av tidsenliga verktyg enligt den reviderade IKT planen samt fortsatt utveckling av 
organisationen kring IKT (Utvecklingslärare IKT, IT-vänner och IKT pedagog), fortsatt 
utveckling av pedagogiken kring IKT samt förbättra samverkan med IT-enheten. 
 

 Använda våra rekryteringsstrategier för att säkerställa rekrytering av behörig personal. 
Uppmuntra personal att till vidareutbildning för öka behörighetsgraden och annan kompetens. 
Utarbeta nya riktlinjer för personalens högskolestudier. 
 

 Förbättra arbetet med nyanländas utbildning och integration genom exempelvis 
studiehandledning på modersmålet, utbilda kartläggare för nyanländas utbildningsbakgrund, få in 
fler personer i våra verksamheter med annan språkbakgrund. 
 

 Förstärkning av pedagogiska resurser i lågstadiet och fritidshemmen med hjälp av statsbidrag 
(Lågstadiesatsningen). Grundskolan erbjuder läxhjälp/studiestöd med hjälp av statsbidrag. 
 

 Fortsätta det främjande hälsoarbete genom en gemensam årsplanering och samverkan mellan 
elevhälsan och skolorna kopplat till resultat och analys av hälsosamtal och trygghetsenkäter m.m. 
Möjlighet till statsbidrag för 2017. 
 

 Skolövergripande träffar från lågstadium till gymnasium avseende måluppfyllelse. 
 

 Ökad ämnessamverkan och ämnesövergripande undervisning. 
 

 Kompetensutveckling genom Digi-lyftet med syfte att utveckla pedagogiken med IT verktyg.  
 

 Elever som ej nått kunskapskraven i åk 6 erbjuds individualiserat upplägg inför åk7 för att öka 
möjligheterna att bli behörig till gymnasiet. 
 

 Elever som ej nått kunskapskraven i åk 9 erbjuds ett 10:e år med ett individualiserat upplägg för 
att öka möjligheterna att bli behörig till gymnasiet. 
 

 

                                                            
1 Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är 
folkbokförda. Med hemkommun avses elever folkbokförda i kommunen oavsett i vilken skola eleven gått. 
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3.2.2 Matematik 
 
Nyckeltal för uppföljning:  

Nyckeltal  2013 2014 2015 2016 

Elever i åk. 3 som klarat alla delprov, ämnesprov matematik, lägeskommun (%) 64 45 64 iu 

Elever i åk. 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun (%) 100 100 88,5 91 

Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun (%) 96,4 79,7 86,4 95,8 
 

Källa: Kolada och Skolverket SiRiS  
 

Insatser och aktiviteter 

 Fortsatt arbete med Matematiklyftet. 
 

 Arbeta med bedömningsstöd från Skolverket. 
 

 Kartläggning och analys av resultat nationella prov och betyg i matematik av specialpedagoger 
och rektorer  
 

 Påbörja arbetet med att utforma en handlingsplan för matematikutveckling. 

 
3.2.3 Svenska 
 
Nyckeltal för uppföljning:  

Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 

Elever i åk. 3 som klarat alla delprov, ämnesprov svenska, lägeskommun (%) 80 78 65 iu 

Elever i åk. 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun (%) 100 90,7 100 86,8 

Elever i åk. 9 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun (%) 98,1 98,1 96,8 95,7 
 
Källa: Kolada 
 
Insatser och aktiviteter 

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

 Deltagande i Läslyftet som delvis finansieras av statsbidrag, målet är att samtliga pedagoger i 
grundskola/gymnasieskola har genomfört minst 2 av modulerna. 
 

 Arbeta med bedömningsstöd från Skolverket. 
 

 Kartläggning och analys av betyg, resultat av nationella prov och screening i svenska av 
specialpedagoger och rektorer.  
 

 Arbeta med metod för uppföljning av läsutvecklingen genom ”Nya språket lyfter”. 
 

 Implementering av gemensam (förskola, grundskola och gymnasium) handlingsplan för språk-läs 
och skrivutveckling. 

  



 

4. U
 
Forts
kostn
egna 
 
Nyck
 

Nyck

Kostn

Netto

Netto

 

 

Nyck

Netto

Netto

Stand

 

 

A
 

M
B
 

F

Uppföljnin

att uppföljni
nadsutvecklin
statistiken m

keltal för up

keltal förskol

nad förskola o

okostnad försk

okostnad fritid

keltal grundsk

okostnad grun

okostnad grun

dardkostnad g

Arvidsjaurs

Mål- re
Barn- o
Fastställt av b

ng av kost

ing av kostna
ngen och avv

med liknande

ppföljning:  

a och fritidsh

och skolbarnso

kola, kr/inv. 

dshem, kr/inv.

kola inkl. för

ndskola, kr/ele

ndskola inkl. fö

grundskola, kr/

kommun / Á

esurs o
och utb
barn- och utb

tnadseffek

adseffektivite
vikelser mot 
e kommuner, 

hem 

omsorg, kr/ins

. 

rskoleklass 

ev 

förskoleklass, k

/elev 

 

Árviesjávrie

och ver
bildnin
bildningsnäm

ktivitet 

eten i de olik
standardkost
 länet och rik

skrivet barn 

kr/inv. 

en kommuv

rksamh
ngsnäm

mnden 2016-

ka verksamhe
tnader per ve
ket.  

vdna 

hetspla
mnden 

-12-05 § 69. 

eterna genom
erksamhetsom

2013 

93 968.9 

4 697 

1 008 

 

2013 

106 804 

9 968 

97 464 

an 2017

m att följa 
mråde och jä

2014 

97 483.9 

5 332 

1 204 

 

2014 

101 766 

9 601 

101 270 

6 (

7 

ämföra den 

2015 

101 779.3 

5 817 

1 004 

 

2015 

100 225 

9 654 

97 966 

7) 

 

 



 
Nyck

Netto

Stand

Netto
 

Källa
 

5. F
 

 
 

 

 

A
 

M
B
 

F

keltal gymnas

okostnad gym

dardkostnad g

okostnad gym

a: Kolada 

ördelning

Ansvarsko

2

2

2

2

215, 225, 2

2

Arvidsjaurs

Mål- re
Barn- o
Fastställt av b

sieskola 

mnasieskolan, k

gymnasieskola

mnasieskolan, k

g av resur

od: Enhet: 

12 Nämnde

2 Central 

234 Skolbibl

211 Fridhem

212 Ringelsk

214 Parksko

227 Förskole

224 Elevhäls

8 Sandbac

  

kommun / Á

esurs o
och utb
barn- och utb

kr/elev 

a, kr/elev 

kr/inv. 

rser 

en 

administratio

liotek 

msskolan 

kolan 

lan 

everksamhet 

san 

ckaskolan 

Árviesjávrie

och ver
bildnin
bildningsnäm

on 

t tätort och M

en kommuv

rksamh
ngsnäm

mnden 2016-

Moskosel 

Sum

vdna 

hetspla
mnden 

-12-05 § 69. 

2013 

166 954 

133 112 

5 573 

N

mma: 

an 2017

2014 

142 517 

139 170 

4 638 

Nettoram (t

4

5 9

22 0

35 9

6 4

41 9

3 7

35 6

152 3

7 (

7 

2015 

111 200 

124 981 

4 038 

tkr) 

400 

958 

80 

062 

977 

476 

952 

758 

666 

329 

7) 

 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 90 
 

 
 
 
Politiska riktlinjer för 
barngruppernas storlek i 
förskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Bun:s ledningsgrupp 
. Ekonomi 
. Fastighetschef 

Bun § 70 Dnr 00330/2016 714 
 
Kristina Johansson, rektor förskolan har i samband med äskande om 
pengar till två nya förskoleavdelningar lyft frågan om politiska 
riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan. 
 
Skolverket har på uppdrag av regeringen kartlagt aktuell pedagogisk 
samt utvecklings- och socialpedagogisk forskning kring storleken på 
förskolans barngrupper. Barngruppens storlek är enligt forskningen 
mer avgörande för pedagogisk kvalitét än personaltäthet, det vill säga 
att mindre grupper är att föredra framför större grupper. 
 
I en barngrupp med många barn och få vuxna blir förutsättningarna 
sämre för dialog vilket kan leda till envägskommunikation som endast 
består av att de vuxna säger till barnen vad de ska göra eller inte ska 
göra. 
 
Utvärderingar visar också att andelen barn i behov av särskilt stöd i 
sin utveckling ökar i och med att barngrupperna blir större. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Det är barn- och utbildningsnämndens politiska inriktning att prioritera 

mindre barngrupper i förskolan och att utgå från Skolverkets 
rekommendationer. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
BunB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2016 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
 

Bun § 71 Dnr 00140/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2016 redovisas. 
 

 
Oktober månads utfall uppgår till 111 524 tkr vilket motsvarar 76,5 % av 
årsbudgeten. Ett linjärt utfall d.v.s. ett utfall motsvarande tio tolftedelar av 
årsbudget skulle innebära 83,3 %. Att det procentuella utfallet ligger lågt 
förklaras bland annat av att kostnaden för klassrumsmodulerna inte är 
bokförda (550 tkr) och att löneuppräkningen avseende Kommunals avtal 
inte ger utslag förrän i november.  
 
Prognosen för personalkostnader och övriga verksamhetskostnader ökar 
något i förhållande till delårsprognosen. På intäktssidan förbättras prognosen 
beroende på ökat antal asylsökande. Här kan dock intäkterna komma att öka 
beroende på sökta men ännu inte beslutade statsbidrag från Skolverket. 
Även ett fortsatt ökat antal asylsökande kan komma att påverka intäktssidan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-11-07 
Månadsuppföljning 

Utdragsbestyrkande 

(Tkr)  Årsbudget  Utfall period  Utfall fg år  Prognos  Årsavvikelse 

Personal  129 378  103 585  93 469  130 149  ‐771 

Verksamhet  28 794  22 162  20 808  31 541  ‐2 747 

Internhyror  20 009  17 016  16 674  20 009  0 

Summa kostnader  178 181  142 763  130 951  181 699  ‐3 518 

Intäkter  ‐32 378  ‐31 239  ‐21 863  ‐38 841  6 463 

Netto  145 803  111 524  109 088  142 858  2 945 
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Huvudmannaplan för 
studiernas uppläggning 
inom Språkintroduktion i 
enlighet med Skollagen 
2010:800, 17 kap, 7 § 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rektorer Sandbackaskolan 
 
 

Bun § 72 Dnr 00275/2016 612 
 
Huvudmannaplan för studiernas uppläggning inom Språkintroduktion 
(SPR) i enlighet med Skollagen 2010:800, 17 kap, 7 § har upprättats. 
 
Syftet med planen är att 
 

1 informera huvudmannen om vilka ämnen som Sandbackaskolan kan 
erbjuda elever inskrivna vid SPR att läsa mot betyg under en tidsperiod 
på 3 år, samt 

2 redovisa hur organisationen kring SPR ser ut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Huvudmannaplan för studiernas uppläggning inom Språkintroduktion i 

enlighet med Skollagen 2010:800, 17 kap, 7 § godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse Annette Rylén 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Rektorer 
. Linnea Lilja 
. Annika Ståhl 
. Ekonomi 
 

Bun § 73 Dnr 00279/2016 710 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2015-01-21, § 7, regler och rutiner för 
förskola och fritidshem med maxtaxa. 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-06-23, § 115, 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 maxtaxa för förskola och fritidshem vid varje index- 
höjningstillfälle.  
 
Taxa för 2017 har räknats fram utifrån 2017 års inkomstindex. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Indexuppräkning av maxtaxa för 2017 inom förskola och fritidshem 

antas att gälla från och med 2017-01-01. 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-14 § 12 upphör att 
gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
BunB 2016-11-07 
Förslag till regler och rutiner 

 Utdragsbestyrkande 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 115 
Indexuppräkning av taxa fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 §73. 
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Regler och rutiner med maxtaxa för 2017 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 115 
Indexuppräkning av taxa fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 § 73. 

 
 
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 2017 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 115 
Indexuppräkning av taxa fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 § 73. 

 
 
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. 
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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. 
 
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 2017 
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 2017. 

 
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 
681 kr/mån. 

3 % av gemensamma 
bruttoinkomsten i  
familjen dock högst 
1362 kr/mån. 

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

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

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

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

Barn 4 Ingen avgift.  Ingen avgift. 
 

 
 

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

dock högst 908 kr/mån. 

Barn 2 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 454 kr/mån. 

Barn 3 1 % av gemensamma bruttoinkomsten i familjen 
dock högst 454 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 

___________ 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 7(9) 
 

Regler och rutiner med maxtaxa för 2017 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 115 Bilaga 3:1 
Indexuppräkning av taxa fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 § 73. 

 
 
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.   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 9(9) 
 

Regler och rutiner med maxtaxa för 2017 inom 
förskola och fritidshem 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 115 Bilaga 3:3 
Indexuppräkning av taxa fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-05 § 73.  

 
 
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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Timplan för 
modersmålsundervisning 
- Minoritetsspråk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Rektorer 

Bun § 74 Dnr 00314/2016 611 
 
Förslag till timplan för modersmålsundervisning gällande minoritetsspråk 
har upprättats. 
 
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. 
Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och 
samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i 
sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras 
självkänsla stärks. För modersmålsundervisning finns också en rad regler. 
De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma 
kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda 
kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. 
 
Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning 
i sitt modersmål. För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges 
till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn, som av 
förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma har rätt till stöd och 
undervisning på sitt modersmål. 
 
De nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib har 
utökade rättigheter när det gäller stöd och undervisning i och på modersmål. 
Finska och jiddisch är också nationella minoritetsspråk. Minoritetsspråkens 
ställning i Sverige stärktes genom en anpassning till EU regler år 2001.  
 
Kommunen har huvudansvar för barnomsorg och skola. Kommunen har stor 
frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer 
staten satt upp. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning 
om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och man kan 
finna lämpliga lärare. Modersmålsundervisning kan samordnas mellan flera 
skolor för att skapa tillräckligt stora grupper. Språkundervisning i olika 
modersmål kan organiseras på olika sätt i grundskolan.  
 
Betyg för modersmålsundervisning ges från årskurs 6. Modersmål har en 
egen kursplan. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 
. Rektorer 

forts. Bun § 74. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Timplan för modersmålsundervisning gällande minoritetsspråk antas 

enligt nedanstående: 
 

 Årskurs F-6  
 Modersmålsundervisning organiseras utanför ordinarie timplan. 
 
 Årskurs 7-9 
 För varje läsår erbjuds eleverna 34 timmar modersmålsundervisning 

per årskurs. 
 

År Förskoleklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal 
timmar 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Anneli Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Modersmålsundervisning  i 
språk förutom 
minoritetsspråken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Annette Rylén 

Bun § 75 Dnr 00354/2016 611 
 
I samband med att barn- och utbildningsnämnden antog timplan för 
modersmålsundervisning för minoritetsspråken tog Pernilla Granberg (c) 
upp frågan om att kunna inrätta modersmålsundervisning på tyska för en 
grupp som är mindre än 5 personer. 
 
Enligt skolförordningen 5 kap 7-10 §§ står följande; 
 
Modersmålsundervisning 
7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns 
grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda 
modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är 
adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om 
språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
 

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 
 

8 § Modersmålsundervisning får anordnas 
1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
2. som elevens val, 
3. inom ramen för skolans val, eller 
4. utanför den garanterade undervisningstiden. 
 

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev 
som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns 
särskilda skäl. 
 

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan 
undervisning, och 
2. det finns en lämplig lärare. 
 

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är 
de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppdra till skolchefen att se över möjligheten att inrätta modersmåls-

undervisning för en grupp som är mindre än 5 personer. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kontaktpolitiker inom 
barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområde - 
Föreskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Bun:s ledningsgrupp 

Bun § 76 Dnr 00349/2016 105 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-30 § 96 har 
nämndens ledamöter beslutat sig för att utse kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-02 § 105 att anta 
Föreskrift, verksamhetsområden samt ersättning som kontaktpolitiker inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 
Vid dagens sammanträde föreslår ordföranden Britt-Inger Hedman att 
tillföra en punkt i föreskriften om att kontaktpolitikernas uppdrag inleds med 
att rektor/chef kontaktas vid respektive enhet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Föreskrift, verksamhetsområden samt ersättning som kontaktpolitiker 

inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden antas. 
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-12-02 § 105 upphör att 

gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-05 § 76. 

 
Kontaktpolitiker – Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Föreskrift 
 
 kontaktpolitikerns uppdrag inleds med att rektor/chef kontaktas vid respektive enhet. 
 Syftet med kontaktpolitiker är att hitta kontaktytor och lära sig mera om verksamheterna 
 Som kontaktpolitiker välja det verksamhetsområde som har minst privat beröringspunkt 
 Verksamheterna ska få en snabbare kontaktväg 
 Som kontaktpolitiker ha fingertoppskänsla – inte skapa konflikter 
 Vid nämndsammanträdena – tillföra en punkt på dagordningen – Rapport Kontaktpolitiker  

(där enbart politikerna deltar) 
 
 
Verksamhetsområden 
 
Parkskolan  
- Förskola/skola/fritids 
 
Ringelskolan 
- Förskoleklass/åk 1-3/ fritids 
- Åk 4-6 
 
Fridhemsskolan/Skolbiblioteksverksamhet 
 
Sandbackaskolan 
- Nationella program 
- Sfi/språkintroduktion/komvux 
 
Förskolan centralorten 
- Skogsbacken/Stortorget 
- Nyborgs 
- Haren/Ripan/Tallkotten 
 
 
Ersättning till kontaktpolitiker 
Reseersättning. 
(Inget arvode utgår) 
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Val av kontaktpolitiker 
inom barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Annette Rylén 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Bun:s ledningsgrupp 

Bun § 77 Dnr 00349/2016 105 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-09-30 § 96 beslutat att utse 
kontaktpolitiker inom nämndens verksamheter.  
 
Nämnden har 2016-12-05 § 76 beslutat om föreskrift och 
verksamhetsområden samt ersättning till kontaktpolitiker. 
 
Revidering av lista om vem som ska företräda de aktuella 
verksamhetsområdena föreligger. 
 
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 Kristina Taimi 
 

Sandbackaskolan – Sfi / språkintroduktion Kristina Taimi 
/komvux  
 

Förskola - Skogsbacken/Stortorget Anna Svensson 
 

Förskola – Nyborgs Britt-Inger Hedman 
 

Förskola - Haren/Ripan/Tallkotten Jens Eliasson 

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

3. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-14 § 20 upphör att 
gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Lokal busslinje 
Arvidsjaur-Lauker (138) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Annette Rylén 
. Heikki Kairento 
. Lotta Åman 
. Ulf Starefeldt 
 

Bun § 78 Dnr 00355/2016 536 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling av lokala linjer. Barn- och 
utbildningsnämnden upphandlar skolskjuts för de sträckor som behövs för 
skolans verksamheter och som inte ingår i de lokala linjerna. 
 
2013-06-04 § 32 gav barn- och utbildningsnämnden skolchefen i uppdrag att 
se över möjligheten att minska antalet turer från till en på eftermiddagar. 
 
Kommunen har haft ett avtal för sträckan Arvidsjaur-Lauker med dubbeltur. 
Under hösten 2016 blev den tidigare turen uppsagd från och med  
2017-01-01. 
 
Med anledning av den uppsagda turen har föräldrar till barn efter denna linje 
träffat ordföranden samt representant från centerpartiet för att diskutera 
behovet av en tidig tur.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Skolchef Annette Rylén får i uppdrag att i första hand kontakta 

samhällsbyggnadskontoret för att undersöka möjligheten att återinsätta 
den tidiga turen, och om inte detta är möjligt, 

2. Undersöka möjligheten att justera tidtabellen två dagar i veckan. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Skolchefens rapport 
 

Bun § 79 Dnr 00076/2016 600 
 
Skolchef Annette Rylén lämnar följande information; 
 
 

Kränkningar och diskriminering 

 Fridhem – åtta verbala och fysiska, varav en polisanmäld otillåten 
fotografering. 
 Ringelskolan – fyra verbal och fysiska 
 

Olycka och Tillbud 

 Fem tillbud och fem olyckor 
 

SAMLA - Servicekurser mot vuxna för anställningsbarhet 

Diskussioner pågår mellan de fyra ingående kommunerna och 
Arbetsförmedlingen att revidera projektansökan alternativt lägga ner 
projektet. 
 

Lärarlönelyftet 

Lärarlönelyftet är genomfört i och statsbidraget är rekvirerat. 
 
Kommunala aktivitetsansvaret 
Inrapporteras två gånger per år till SCB. Inrapporteringen sköts av studie- 
och yrkesvägledare Sandbackaskolan. 
 
__________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens rapport 
 

Bun § 80 Dnr 00076/2016 600 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman lämnar följande information; 
 
Studieresa till Stockholm 2016-10-26--28 
Britt-Inger Hedman, vice ordförande Kristina Taimi och skolchef Annette 
Rylén har deltagit i träff med ordföranden och skolchefer från Norrbotten.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2016-12-05 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Vakant -          

 4 Mats Åhman 1          

 5 Anna Svensson 1          

 6 Pernilla Granberg 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Jerry M Johansson 1          

 9 Jens Eliasson 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Tycko Johansson           

 2 Vakant           

 3 Vakant           

 4 Tomas Jakobsson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Imam Kaya           

 7 Samuel Wigenstam           

 8 Lisbeth Arvidsson           

 9 Ann Björklund           
 

Summa 8          
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