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Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-11 39 
 

 

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 – 18.20 

 

Beslutande Britt-Inger Hedman (v), ordförande 

Kristina Taimi (s) 

Mats Åhman (s) 

Tycho Johansson (s) 

Anna Svensson (v)   §§ 34-37 

Pernilla Granberg (c)  

Lennart Wigenstam (c) 

Jerry M Johansson (c) 

Jens Eliasson (l)   §§ 34-38 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Annette Rylén, skolchef 

Leif Carlsson, rektor Fridhemsskolan   §§ 34-37 

Bengt Isaksson, controller 

Linn Hellman, ekonom   §§ 34-38 

Liselott Sandström, sekreterare 

Britta Lundqvist, personalföreträdare Kommunal   §§ 34-36 

 

 

 

 

Utses att justera Pernilla Granberg 

 

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-05-17 

plats och tid 
 

   

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 34-39 

 

  ____________________________  

 Ordförande Britt-Inger Hedman  

 

   

 Justerande Pernilla Granberg 

 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2017-05-11 

 
Datum då anslaget 2017-05-17 Datum då anslaget 2017-06-08 

sattes upp tas ned 

 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 

protokollet 

 

 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Bun § 34 

Meddelandeärenden 

 

Bun § 35 Dnr 00129/2017 600 

Översyn av flexibel arbetstid för personal med ferietjänst 

 

Bun § 36 Dnr 00071/2017 042 

 Dnr 00117/2016 041 

Mål- och resursplan 2017 -Underfinansierad budget 2017 

 

Bun § 37 Dnr 00077/2017 041 

Mål- och resursplan 2018-2020 – Barn- och utbildningsnämnden 

 

Bun § 38 Dnr 00138/2017 007 

Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016 

- Återrapportering till fullmäktige 

 

Bun § 39 Dnr 00137/2017 611 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden med anledning av genomlysning 

av grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 

 

 

 

 

Bun § 34 Delgett per e-post om inget annat anges 

 

II Meddelandeärenden 

 

* Avslutat ärende - Beslut - Tillsyn avseende bristande tillgänglighet på 

utbildningsområde, (Dnr 319/2016) 

- Diskrimineringsombudsmannen 

 

* Protokoll från årsstämma 

- Informationsteknik i Norrbotten AB – Itn Norrbotten 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Översyn av flexibel 

arbetstid för personal med 

ferietjänst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

. Annette Rylén 

Bun § 35 Dnr 00129/2017 600 

 

Vid årsskiftet 2008/2009 infördes flexibel arbetstid för personal med 

ferietjänst. 

 

Förslag lades vid nämndens sammanträde 2017-04-18 att se över flextid 

och tidsstämpling för personal med ferietjänst. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-18 § 27 att ge 

skolchefen i uppdrag att till nämndens sammanträde 11 maj redovisa 

eventuella verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser med att ta 

bort flextid för personal med ferietjänst. 

 

Skolchef Annette Rylén har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Flextidsavtal som avser personal med ferietjänst ska omedelbart sägas 

upp. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse skolchef 

Bun 2017-04-18 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2017 

-Underfinansierad budget 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

. Annette Rylén 

. Bengt Isaksson 

Bun § 36 Dnr 00071/2017 042 

 Dnr 00117/2016 041 

 

Controller Bengt Isaksson har tidigare informerat om de ändrade 

förutsättningar nämnden fick i januari, innebärande att nämnden måste dra 

ner 2017 års budget med 3,8 Mkr. 

 

I enlighet med april månads prognos bedömer förvaltningen att, förutom 

underskottsfinansieringen, tillkommer ytterligare 4-4,5 Mkr beroende på 

ökade personalkostnader. I prognosen finns inte besparingar på 2,8 Mkr 

som beslutats om för Sandbackaskolan inräknade. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen informeras om följande; 
 

Av de 6,1 Mkr som avser sparbeting för 2018, är bedömningen att det 

ger effekt redan under 2017 med omkring 2,5 Mkr. Detta innebär 

således att då återstår 2,0 Mkr att återhämta av underfinansieringen för 

år 2017. 
 

April månads uppföljning och prognos visar på ytterligare 4,0 Mkr i 

underskott för 2017. 
 

Sammanfattningsvis innebär detta att barn- och utbildningsnämnden 

kommer att uppvisa ett underskott under 2017 på omkring 6,0 Mkr om 

inte nämnden kan fatta beslut om ytterligare sparbeting. 

2. Till nämndens sammanträde 29 maj ska en mer detaljerad redovisning 

tas fram gällande kostnadsökningar för löner. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Bun 2017-04-18 § 30 

BunB 2017-03-27 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 

2018-2020 

– Barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

. Marina Voronova 

 
 

 Bilaga ./. 

Bun § 37 Dnr 00077/2017 041 

 

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 

kommunfullmäktige fastställt 2015-11-24 § 177 ska styrelsen, nämnderna 

och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 

till kommunstyrelsen. 

 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; 
 

 befolkningsprognoser 

 volym-och prisberäkningar 

 eventuella lagändringar 

 planerade större verksamhetsförändringar 

 förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget 

för de kommande tre åren. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde investeringsbudget vid 

sammanträde 2017-04-18.  

 

Förslag under sammanträdet 

 

Justeringar i investeringsbudget 
 

Pernilla Granberg (c) 

2018 och 2019 - Tillbyggnad Tallbacka / Ringelskolan 15,0 Mkr 

- (7,5 Mkr per år) 

2018 - Kostnadssänkande IT-satsningar 0,512 Mkr 

 

Jens Eliasson (l) 

2018 – Anpassning av Sandbackskolan för Alpint program 0,300 Mkr 

 

Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition, varefter hon förklarar att 

barn- och utbildningsnämnden bifallit förslagen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Mål- och resursplan för 2018-2020 fastställs. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Bun 2017-04-18 § 31 

BunB 2017-03-27 

Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun Mål- och resursplan 2018-2020 

Árviesjávrien kommuvdna  

Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande: Britt-Inger Hedman 

Förvaltningschef: Annette Rylén 

 

Verksamhet och uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 

innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och 

kommunal vuxenutbildning. 

 

Nämnden ser inga möjligheter att genomföra de 

uppdrag som fullmäktige lämnat, med hänvisning till de 

nu kända ekonomiska förutsättningarna för nämnden. 

 

Verksamhetsidé 
Barn- och utbildningsnämndens vision är ”En lärande 

organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus”.  

Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst 

godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt. 

Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn 

och elever samt personal där varje dag och varje 

situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och 

elever ska känna lust till att lära och motiveras till 

utveckling. Att präglas av och lära sig av både 

framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling 

är lärande.  

 

Utvecklingstendenser 2018-2020 
 

Allmänt 

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola 

fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade 

resurser. 

 

Barn, elever och vuxna med annat modersmål än 

svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad gäller 

förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

Ett ökat behov av modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet medför 

merkostnader i form av personal och köp av 

fjärrundervisning. Behov av grundläggande 

vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning 

som ger nyanlända en snabbare väg ut på 

arbetsmarknaden fortsätter att växa. 

 

Skolverket har lämnat ett förslag på en nationell IT-

strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, den 

obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. 

Förvaltningen har fullföljt sin tre-åriga plan för digitala 

verktyg och från och med höstterminen 2016 har alla 

elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i 

grundskolan till åk 3 på gymnasiet. En ytterligare 

förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa 

personalgrupper, förskoleklass, fritidshem, lågstadiet 

och förskoleavdelningar behövs. Enligt skolverkets 

förslag ska de olika stegen i IT-strategin vara 

genomförda inom 2 till 4 år. Kommunen får fler och 

fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvireras och 

redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning 

av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras 

löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För 

eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen 

bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget. 

 

Förskola och Fritids 

Hur många barn som kommer att skrivas in under 2018 

är beroende av födelsetalen 2016 och 2017. Skolverket 

har tagit fram rekommendationer för barngruppernas 

storlek inom förskolan. Dessa är 12 barn på 

småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per 

syskonavdelning (3-5 år). Nämnden har som vision att 

sträva mot rekommendationerna men på grund av det 

ekonomiska läget kan detta inte uppnås under de 

närmaste åren. Antalet barn inskrivna i förskolan i 

Glommersträsk och Moskosel ser för närvarande ut att 

minska. Behovet av plats på Fritidshem är oförändrat. 

Behovet av utbildade fritidspedagoger är fortfarande 

stort. 

 

Grundskola 

Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare 

och specialpedagoger bedöms öka under de kommande 

åren. Detta kan leda till en försämrad kvalité och ökad 

arbetsbelastning för behörig personal. Verksamheterna 

uppmuntrar personal att utbilda sig och använda 

kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier. 

Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt 

förskollärare har startats höstterminen 2015 respektive 

vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet. 

Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer 

att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom 

några år.  

 

Gymnasieskola 

På grund av kommunens ekonomiska läge har 

fördelningsmodellen på intäkter från migrationsverket 

tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för 

gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr per år. 
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Arvidsjaurs kommun Mål- och resursplan 2018-2020 

Árviesjávrien kommuvdna Förslag 

 

Verksamhetsförändringar 2018 
Förskolan har behov av två nya avdelningar på tätorten 

men ekonomin tillåter bara att öppna en. Beroende på 

när en lämplig lokal kan hittas kan eventuellt starten 

skjutas till 2018. 

 

Ringelskolan har behov av att utöka sina lokaler utifrån 

både elevantal (4-parallelig årskurs till och med 2026), 

matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation 

och lärmiljön. 

 

Förändringar i antalet asylsökande är ytterst avgörande 

för verksamheten på Parkskolan, Glommersträsk. 

Framförallt vad gäller förskoleverksamheten. 

 

Grundskolans högstadium kommer att från och med 

hösten 2017 få två nya elever som inte kan läsa mot 

grundsärskolans mål. Elever med 

multifunktionsnedsättning inom särskolan läser då mot 

träningsskolans mål. Denna verksamhet styrs av 

skollagen. Detta medför ett ökat personalbehov på 1,2 

lärartjänst och 1,25 riktad elevassistenttjänst. 

 

Ständigt nya krav från statsmakterna ökar 

verksamheternas kostnader där ett exempel är Lovskola 

som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda 

undervisning under två veckor varje sommar. 

 

En trolig minskning av antal ensamkommande barn 

samt asylsökande elever som har rätt att gå 

språkintroduktion på gymnasiet bedöms som trolig 

vilket torde innebära att behovet av klasser inom 

språkintroduktionsprogrammet minskar. 

 

Gymnasiet planerar för en alpin idrottsutbildning med 

riksintag med beräknad start hösten 2018. Om detta 

ska kunna bli verklighet behöver verksamhetsmedel 

tillskjutas. 

 

Gymnasiet kommer att intensifiera sitt samarbete med 

övriga inlandet i första hand med Malå och Sorsele 

kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda 

kommunerna och arbetet med att få till stånd en 

filialverksamhet pågår. 

 

Löneökningar budgeteras centralt och övriga 

prishöjningar har beräknats utifrån prisindex för 

kommunal verksamhet. 
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Arvidsjaurs kommun Mål- och resursplan 2018-2020 

Árviesjávrien kommuvdna Förslag 

 

 

Kommentarer verksamhetsförändringar: 

 

För budgetåret  2018 

- Beräknad årlig volymökning 10 000 tkr 

- Beräknad kostnad organisationsöversyn 10 000 tkr 
 

För budgetåret 2019 

- Beräknad årlig volymökning 10 000 tkr 

- Beräknad kostnad organisationsöversyn 10 000 tkr 

 

För budgetåret 2020 

- Beräknad årlig volymökning 10 000 tkr 

 

Kommentarer tillägg investeringsbudget 

För budgetåret 2018 

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan fas 1, 7 500 tkr 

- Köp digitala verktyg 512 tkr 

- Initialkostnader Alpin utbildning 300 tkr 

För budgetåret 2019 

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan fas 2, 7 500 tkr 

  

Driftbudget, tkr

Budget 2016 152 706 152 706 152 706

Löneökningar

Prishöjningar (2,4+2,6+2,6%) 691 1 456 2 241

Verksamhetsförändringar 20 000 30 000 30 000

Nettoram 173 397 184 162 184 947

Ram inför 2018 efter sparbeting (6 108 tkr)

Kommunstyrelsen 167 289 178 054 178 839

Differens -6 108 -6 108 -6 108

Investeringsbudget, tkr 2018 2019 2020

Äskande Barn- och utbildningsnämnden 10 792 10 050 2 000

Plan 

2018

Plan 

2019

Plan 

2020

Löner beräknas centralt



 4(4) 

 

Arvidsjaurs kommun Mål- och resursplan 2018-2020 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medarbetare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Nämndmål Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter upplever att de har en bra dialog med 
verksamheterna  

Bedömning (enkätsvar %) Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Lägre än 25 % 25-74% 75 % eller 
högre 

Aktiviteter - Utveckla formerna för föräldrasamverkan 

- Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka 
svarsfrekvensen  

- Enkäter skickas ut en gång per år 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Nämndmål Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med 
det lokala näringslivet ges information/utbildning 
om företagande/entreprenörsskap   

Bedömning (antalet informationsträffar) Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller >70% 70-99% 100% 

Aktivitet - Utveckla dialogen mellan skolan och det lokal 
näringslivet/ kommunala verksamheter som 
arbetsgivare 

- Identifiera vilka utbildningar/ utbildningslinjer 
som efterfrågas av det lokala näringslivet 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndmål 1 Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra 

ev. omfördelning av resurser 

Bedömning (resultat, % av budget) Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Lägre än 98 % 
högre än 102 % 

98 eller 102% 99-101 % 

Aktiviteter - Säkerställa att månatliga uppföljningar och 
prognoser görs med hjälp av kommunens 
stödsystem 

- Öka dialogen mellan kommunens olika 
verksamhetsområden för att uppnå mera effektivt 
resursutnyttjande 

 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Nämndmål Målet är att vid medarbetarundersökning enligt 
SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt 
totalindex än riket inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 

Bedömning (totalindex för riket 2014=79) Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Lägre än 69 Mellan 69-78 79 eller högre 

Aktiviteter - Medarbetarundersökningen görs gemensamt för 
hela kommunen en gång per budgetår av HR-
enheten 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-11 45 
 

 
 

 

Granskning av barn- och 

utbildningsnämndens 

ansvarsutövande 2016 
 

- Återrapportering till 

fullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Britt-Inger Hedman 

Bun § 38 Dnr 00138/2017 007 
 

Kommunens revisorer, tillsammans har i 2016 års revisionsplan beslutat 

granska barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Valet av 

granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 

Granskningen ingår som en del i den årliga granskningen. 

 

Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande endast i begränsad 

utsträckning har varit tillräckligt under år 2016. Bedömningen baseras på 

följande: 
 

Kontrollplan Bedömning 

Kan nämnden verifiera att den på 

ett tillräckligt sätt styrt tilldelat 

uppdrag? 

Uppfyllt 

Revisorernas bedömning är att nämnden kan 

verifiera att det på ett tillräckligt sätt styrt 

tilldelat uppdrag 

Kan nämnden verifiera att den på 

ett tillräckligt sätt kontrollerat 

tilldelat uppdrag? 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Revisorernas bedömning är att nämnden inte 

kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt 

kontrollerat tilldelat uppdrag (verksamhet) 

Kan nämnden verifiera att 

redovisat resultat är förenligt med 

fastställda mål? 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Revisorernas bedömning är att nämnden inte 

kan verifiera att redovisat resultat är förenligt 

med fastställda mål (verksamhet) 

Har nämnden vidtagit tillräckliga 

åtgärder med anledning av tidigare 

års granskningsiakttagelser? 

Inte uppfyllt 

Revisorernas bedömning är att nämnden inte 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra 

måluppfyllelse eller prognostisering av det 

ekonomiska resultatet 

 

Fullmäktige beslutade 2017-04-06 § 59 att barn- och utbildningsnämnden 

ska säkerställa att prognostisering och utvärdering av nämndens 

målsättningar för verksamheten verkställs samt att återrapportering ska ske 

till fullmäktiges junisammanträde. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Ordförande Britt-Inger Hedman får i uppdrag att till nämndens 

sammanträde 29 maj upprätta förslag till återrapportering. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2017-04-06 § 59 

Revisionsrapport med granskningsbilaga 

 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-11 46 
 

 
 

 

Uppdrag till barn- och 

utbildningsnämnden med 

anledning av 

genomlysning av 

grundskoleverksamheten i 

Arvidsjaurs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Britt-Inger Hedman 

Bun § 39 Dnr 00137/2017 611 

 

Fullmäktiges presidium har tagit del av den rapport gällande genomlysning 

av grundskoleverksamheten som överlämnades till fullmäktiges ordförande 

onsdag den 29 mars. 

 

Huvudsyftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt väl fungerande grundskoleverksamhet, där 

ett viktigt mål är att alla elever går ut grundskolan goda kunskaper och bra 

betyg, dock minst godkända. En hög utbildningsnivå och goda 

kunskapsresultat är viktiga förutsättningar för hela Arvidsjaurs kommuns 

framtida positiva utveckling. 

 

Rapporten innehåller förslag till rekommendationer (utvecklingsområden) 

under begreppen kultur, struktur och ledarskap, vilka är avgörande för en 

framgångsrik (skol)organisation och som också möjliggör ett optimalt och 

långsiktigt framgångsrikt förbättringsarbete. 

 
Kommunfullmäktige har 2017-04-06 § 67 beslutat att ge följande uppdrag till 

barn- och utbildningsnämnden: 
 

 Nämnden ska 

- med omedelbar verkan vidta de åtgärder som nämns i rapporten och 

  har bäring på kultur, struktur och ledarskap. 
 

- till kommunstyrelsens närmaste sammanträde rapportera hur man 

  ämnar arbeta med ovanstående. 
 

- till kommunfullmäktige den 20 juni lämna delrapport om hur man  

  arbetat med ovanstående under den del av vårterminen som återstår. 
 

- föreslagna åtgärder ska rymmas inom 2017 års budgetram. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Ordförande Britt-Inger Hedman får i uppdrag att upprätta och lämna 

rapportering till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige i 

enlighet med fullmäktiges beslut. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2017-04-06 § 67 

Rapport skolgenomlysning grundskolan i Arvidsjaur 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 

 

 

Sammanträde: 2017-05-11 

 

Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Britt-Inger Hedman (v)           

 2 Kristina Taimi (s)           

 3 Mats Åhman (s)           

 4 Tycko Johansson (s)           

 5 Anna Svensson (v)           

 6 Pernilla Granberg (c)           

 7 Lennart Wigenstam (c)           

 8 Jerry M Johansson (c)           

 9 Jens Eliasson (l)           

 

 

 

Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Marcus Davidsson (s)           

 2 Naemi Forsgren (s)           

 3 Bernt Vikström (s)           

 4 Tomas Jakobsson (v)           

 5 Åsa Ögren (v)           

 6 Imam Kaya (c)           

 7 Samuel Wigenstam (c)           

 8 Lisbeth Arvidsson (c)           

 9 Ann Björklund (m)           

 

Summa 9          
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