
 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-27 77 
 

 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 15.00-16.20. 

 

Beslutande Kristina Taimi (s), ordförande 

Amanda Granberg Högdahl (v) 

Kristoffer Vesterberg (s) 

Ida Nilsson (v) 

Lennart Wigenstam (c) 

Dan Hällgren (c) 

Susanne Bergström (c) 

Jens Eliasson (l) 

Eva Tåqvist Clausén (s), tjg ers 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Martin Nilsson (c), insynspolitiker 

Ola Sonidsson, skolchef 

Liselott Sandström, sekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Jens Eliasson 

 

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-05-24 kl. 16.30 

plats och tid 

 

   

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 65-70 

 

   

 Ordförande Kristina Taimi  

 

   

 Justerande Jens Eliasson 

 
 

Anslag / Bevis 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2022-06-27 

 

Datum då anslaget 2022-06-30 Datum då anslaget 2022-07-22 

sattes upp tas ned 

 

Förvaringsplats för Kommunstyrelsens kansli 

protokollet 

 

 

Underskrift   

 Liselott Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 

 

Bun § 65 

Fastställande av dagordning 
 

Bun § 66 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering 
 

Bun § 67 Dnr 00167/2022 600 

Överlämnande av huvudmannaskap för gymnasieskolan från och med den 1 

juli 2022 

 

Bun § 68 Dnr 00168/2022 628 

Lovskola läsåret 2022/2023 

 

Bun § 69 Dnr 00169/2022 611 

Fjärrundervisning för språkval moderna språk vid Parkskolan läsåret 

2022/2023 

 

Bun § 70 Dnr 00008/2022 600 

Skolchefens rapport 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av 

dagordning 

 

 

Bun § 65 

 

Barn- och utbildningsnämndens utskott ska fastställa dagordning för dagens 

sammanträde. 

 

Utöver den dagordning som föreligger förslås följande tillägg till 

dagordningen; Kristina Taimi (s) 

• Lovskola läsåret 2022/2023 

• Fjärrundervisning för språkval moderna språk vid Parkskolan läsåret 

  2022/2023 

• Skolchefens rapport 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Dagordningen godkänns med de tillägg som föreslagits av 

Kristina Taimi. 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av protokolljusterare 

samt tid och plats för 

justering 

 

Bun § 66 

 

Barn- och utbildningsnämndens ska utse justerare att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Jens Eliasson utses till justerare. 

2. Protokollet ska justeras torsdag 30 juni kl. 16.30. 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-27 81 

Överlämnande av 

huvudmannaskap för 

gymnasieskolan från och 

med den 1 juli 2022 

Bun § 67 Dnr 00167/2022 600 

Från 1 januari 2023 träder en ny politisk organisation ikraft. I den nya 

organisationen skiljs gymnasieskolan och för- och grundskola åt. 

I och med att skolåret startar i augusti har kommunfullmäktige beslutat att 

tidigarelägga organisationsförändringen för gymnasieskolan. 

Skollagen (2010:800) 

2 Kap 8 §   Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i 

andra författningar. 

2 Kap 8 a §   Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 

huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen 

följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Kommunfullmäktige överlämnade i reglemente (Kf 2020-04-21 § 48) 

ansvaret för det offentliga skolväsendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Det har kommit till nämndens kännedom att utbildningen på 

gymnasieskolan inte har genomförts enligt bestämmelserna i skollagen, 

föreskrifter med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som 

finns i andra författningar, exempelvis; 

• Gymnasieförordning (2010:2039) 3 kap. 1 §

• Gymnasieförordning 3 kap. 3 §

• Skollagen (2010:800) 21 kap. Förordning 2020:780, 4 a kap. 5 §,

• Det avtal som har tecknats mellan Sandbackaskolan och Sorsele kommun

är inte giltigt då det inte är behörigt undertecknat. Dessutom är lagligheten

i de reducerade priserna tveksam och därmed bör detta avtal omförhandlas

och nytecknas.

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristina Taimi 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-27 82 

Överlämnande av 

huvudmannaskap för 

gymnasieskolan från och 

med den 1 juli 2022 

Bun § 67, forts. 

Yrkanden under sammanträdet 

Lennart Wigenstam (c) 

Förslag till beslutspunkter 1 och 2 bordläggs eftersom tiden att sätta sig in i 

ärendet har varit för kort. 

Kristoffer Westerberg (s) 

Bifall till förslag till beslut i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 

2022-06-16. 

Proposition 

Eftersom yrkande om bordläggning har lagts frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras idag eller ej. 

Efter framställd proposition konstaterar ordföranden att barn- och 

utbildningsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Kristoffer Westerbergs yrkande, 

varefter hon förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla 

detsamma. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Huvudmannen från 1 juli behöver tillse att verksamheten på

Sandbackaskolan följer de lagar, regelverk och förordningar som finns

beslutade av Regeringen för denna skolform.

2. Det systematiska kvalitetsarbete som beslutats behöver följas upp av

den nya huvudmannen i enlighet med Skollagen 4 kap 3 § och beslut

fattat av Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-29 (Dnr 00285/2021).

3. Huvudmannaskapet för Sandbackaskolan, gymnasieskolan och

vuxenutbildningen och SFI överlämnas därmed.

4. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

_____

Reservationer 

Lennart Wigenstam (c) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 2 med 

motiveringen att tiden för att sätta sig in i ärendet har varit för kort. 

Susanne Bergström (c) och Dan Hällgren (c) reserverar sig till förmån för 

Lennart Wigenstams yrkande. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristina Taimi 

Utdragsbestyrkande 
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Lovskola läsåret 

2022/2023 

 

Bun § 68 Dnr 00168/2022 628 

 

Sedan 1 augusti 2017 har huvudmannen varit skyldig att erbjuda 

obligatorisk lovskola till de elever som gått årskurs 8 och som riskerar att 

under årskurs 9 inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen, 

och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 

gymnasieskolan. Detsamma gäller för elever som gått ut årskurs 9 utan att 

ha blivit behöriga till sådant program. Lovskola kallas också för 

sommarskola. 
 

Från den 1 juli 2022 är huvudmän enligt skollagen skyldiga att erbjuda 

elever i årskurs 9 minst 75 timmar obligatorisk lovskola. Detta är en 

utökning med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i 

grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget 

E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett 

nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola som erbjuds utöver de 

sammanlagda 75 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad. 
 

Huvudmannen ska anordna obligatorisk lovskola i juni samma år som 

eleven har gått ut årskurs 8 respektive årskurs 9, och undervisningen ska 

uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det 

betyder att en elev kan ha rätt till sammanlagt 100 timmar. 1 juli 2022 

utökas tiden för elever i årskurs 9 med ytterligare 25 timmar. 
 

I Arvidsjaurs kommun är det Fridhemsskolan som bedrivit lovskola sedan 

2017. Det har inte förts någon diskussion med huvudmannen eller att 

huvudmannen har sagt hur lovskolan ska bedrivas. Det finns två alternativ 

att bedriva lovskola: 

a) obligatorisk anordnad lovskola under juni månad, efter ordinarie 

skolavslutning. 

b) frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola under hela läsåret (augusti 

åk 8 till juni åk 9) och då får man räkna av tiden från skyldigheten att 

erbjuda obligatorisk anordnad lovskola.  
 

Huvudmannen kan erbjuda frivillig lovskola för elever som ej nått godkända 

betyg. Elever som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är 

under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det 

senaste läsåret. 
 

För elever i årskurs 6-9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en 

särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att 

någon av dessa årskurser har avslutats. 

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola. 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Ola Sonidsson 

Tjänsteskrivelse Kristin Vesterberg 

Utdragsbestyrkande 
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Lovskola för läsåret 

2022/2023 

 

Bun § 68, forts. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Lovskola erbjuds i direkt anslutning till läsårets slut 2022/2023 

för elever i åk 8 och 9 i enlighet med gällande lagstiftning. 

2. Lovskola erbjuds i direkt anslutning till läsårets slut 2022/2023 

för elever i åk 6 och 7 under förutsättning att erforderliga medel 

tillskjuts. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Ola Sonidsson 

Tjänsteskrivelse Kristin Vesterberg 

Utdragsbestyrkande 
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Fjärrundervisning för 

språkval moderna språk 

vid Parkskolan läsåret 

2022/2023 

 

Bun § 69 Dnr 00169/2022 611 

 

Fjärrundervisning går att använda när elevunderlaget för en viss skolenhet är 

så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

 

Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för 

mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Ska 

fjärrundervisning bedrivas mer än 25 procent ska detta medges av 

Skolinspektionen efter ansökan. 

 

En huvudmans beslut om att använda fjärrundervisning får avse högst ett 

läsår åt gången. 

 

Skolchef Ola Sonidsson föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 

om tillstånd att för läsåret 2022/2023 bedriva fjärrundervisning på en utav 

två lektioner i veckan gällande språkval moderna språk för elever i åk 6 på 

Parkskolan. Därmed får barnen undervisning i övriga ämnen på plats den 

skoldagen och slipper åka buss för endast en lektion. 

 

Den andra språkvalslektionen läggs på dagar då de har andra praktisk 

estetiska ämnen på Ringelskolan och sin språkvalslektion på 

Fridhemsskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Fjärrundervisning får ske avseende en av två lektioner i veckan 

gällande språkval moderna språk för åk 6 vid Parkskolan läsåret 

2022/2023, med hänvisning till skollagen Kap. 21 §§ 2-3, 9 samt 

Kap. 5 a, 3 § skolförordningen. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ola Sonidsson 

Utdragsbestyrkande 
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Skolchefens rapport 

 

Bun § 70 Dnr 00008/2022 600 

 

Ola Sonidsson informerar om följande; 
 

Frågeställningar angående kommunfullmäktiges beslut om att tidigarelägga 

organisationen av gymnasieskolan under kommunstyrelsen: 
 

• Svårt att förstå varför organisationen tidigareläggs eftersom 

kommunikation med skolchef inte har förekommit inför beslutet. Den 

anledning kommunfullmäktige angett är läsårets förläggning, vilket då 

rimligtvis även borde gälla för- och grundskolan. 

• Det finns i dagsläget ingen kunskap om hur den politiska majoriteten ser 

ut efter valet, och vilka som kommer att sitta som ledamöter i de olika 

utskotten. 

• Risken med den här typen av beslut är att det blir svårt för skolchef att 

fullgöra sitt uppdrag. 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 



Närvaro- och voteringslista 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 

 

 

 

Sammanträde: 2022-06-27 

 

Ordinarie ledamöter: 

 §  §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Kristina Taimi (s) 1          

 2 Amanda Granberg Högdahl (v) 1          

 3 Kenneth Lindmark (s) -          

 4 Kristoffer Westerberg (s) 1          

 5 Ida Nilsson (v) 1          

 6 Jens Eliasson (l) 1          

 7 Lennart Wigenstam (c) 1          

 8 Dan Hällgren (c) 1          

 9 Susanne Bergström (c) 1          

 

 

 

Ersättare: 

 § §  §  

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Eva Tåqvist Clausén (s) 1          

 2 Vakant (s)           

 3 Bernt Vikström (s)           

 4 Anna Lindholm (v)           

 5 Linus Laestander (v)           

 6 Martin Nilsson (c)           

 7 Samuel Wigenstam (c)           

 8 Vakant (c)           

 9 Elin Lundström (l)           

 

Summa 9          

 

_________ 
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