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§ 40
Chefsrapport
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Skolchef lämnar chefsrapport.
-

Kränkningsanmälan inom skolan, förskolan, fritidshem under perioden
2020-08-25 – 2020-09-21.

-

Svar till arbetsmiljöverket

-

Stipendiater

_____
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§ 41
Konsekvensbeskrivning budget 2021
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

att uppdra till skolchefen att tillsammans med rektorerna se över möjligheterna
till kostnadseffektiviseringar.

2.

att uppdra till skolchefen att tillsammans med rektorn för gymnasiet utreda möjligheterna till samordningsvinster mellan de olika verksamheterna.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Reservation
Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Skolchefen har vid flera tidigare tillfällen beskrivit svårigheterna att uppnå en budget i
balans med den tilldelade resursen. Under de senaste åren har kostnader påförts som
varit tvingande, bland annat genom att Skolinspektionen pekat ut brister i verksamheterna. Centralskolans rektor har tillsammans med medarbetarna arbetat för att lösa de
av Skolinspektionen påtalade bristerna. Elevhälsan är förstärkt med en psykologtjänst,
mer kuratorsresurs och en heltidstjänst studie- och yrkesvägledare. Rektorerna har inför detta läsår lyckats rekrytera fler behöriga lärare med högre löner än de obehöriga.
Grundsärskolan har fler elever inskrivna och medel har förts över från grundskolan för
att klara av uppdraget i grundsärskolan. Både grundskolan och Kangos Kultur- och ekologiskola har fler elever med särskilda behov. De interkommunala kostnaderna har ökat
markant. Skolskjutskostnaderna har ökat genom att nya skolskjutslinjer tillkommit.
Samtliga ledare inom sektor Barn - utbildning arbetar med att hitta kostnadsminskningar genom att effektivisera och dra ner på resurser där det är möjligt. Skolchefen
poängterar dock att Pajala kommuns viktigaste uppdrag är att bedriva en likvärdig
verksamhet av god kvalitet, som ger våra barn och ungdomar de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Här bedömer skolchefen att vi kommit en bit på väg genom att vi inför detta läsår lyckats rekrytera flera behöriga lärare och förskollärare.
Satsningen att erbjuda stipendier till medborgare skrivna i Pajala som studerar till lärare eller förskollärare har också börjat bära frukt och kommunen har anställt nya lärare i både grundskolan och förskolan som tagit del av detta stipendium.
Kontakter med rektor för gymnasiet bör tas för att utreda om det finns ytterligare
samordningsvinster mellan grundskolan och gymnasiet.
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§ 41 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) föreslår att barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta:
1.

att uppdra till skolchefen att tillsammans med rektorerna se över möjligheterna
till kostnadseffektiviseringar.

2.

att uppdra till skolchefen att tillsammans med rektorn för gymnasiet utreda möjligheterna till samordningsvinster mellan de olika verksamheterna.

Jonsson (V) yrkar att den påbörjade skolutredningen slutförs och lämnas som ett
underlag till budget 2021.
Mörtlund (FrS) bifaller Jonssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn och
utbildningsutskottet bifaller Rantatalos förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14.
Konsekvensanalys budget 2021.
_____
Protokoll skickas till
Budgetberedningen

Justerandes sign
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Dnr. REV.2019.1 007

Yttrande revisionsrapport
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anse revisionsrapporten
besvarad genom att bristerna åtgärdats i enlighet med bifogat svar.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Pajala kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning avseende
grundskoleelevernas måluppfyllelse i relation till grundskolans ekonomiska
tilldelning. granskningen har de biträtts av sakkunniga från PwC. Verksamheten har
tagit del av granskningen och vidtagit åtgärder i enlighet med bifogat remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
Revisionsrapport granskning av grundskolelevernas måluppfyllelse 2019-03-01.
Skrivelse från revisorerna 2020-06-23.
Remissvar granskning av skolelevers måluppfyllelse.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Kommunchef
Revisorer
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§ 43
Ansökan Ström Slott
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige avslå ansökan från
Ströms Slott AB då efterfrågade kompletteringar inte inkommit.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Ströms slott AB har inkommit med ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg i
Pajala kommun, 2018-11-07. Begärda kompletteringar från Ströms slott AB har ej inkommit.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) föreslår att Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige
avslå ansökan från Ströms Slott AB då efterfrågade kompletteringar inte inkommit.
Jonsson (V) bifaller Rantatalos förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
Tjänsteskrivelse ansökan Ströms Slott AB 2018-11-07.
_____
Protokolls skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Ströms Slott
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§ 44
Information från förskolan
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet beslutar
1. att ge i uppdrag till förvaltningen att revidera riktlinjer för förskola och fritidshem,
2. att en utvärdering, av hur nya ledarorganisationen och hur införandet av förste
förskollärare påverkar förskolans kvalitetsutveckling, genomförs.
Ärendet
Förskolechef och rektorer för förskolorna i Pajala kommun informerar om
verksamheterna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) yrkar att en utvärdering, av hur nya ledarorganisationen och hur
införandet av förste förskollärare påverkar förskolans kvalitetsutveckling, genomförs.
Rantatalo (S) yrkar att ge i uppdrag till förvaltningen att revidera riktlinjer för förskola
och fritidshem.
Beslutsgång huvudförslag
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet kan se Rantatalos
yrkande som huvudförslag och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller
yrkandet som huvudförslag.
Beslutsgång yrkande
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet kan bifalla Jonsson
yrkande finner att barn och utbildningsutskottet bifaller yrkandet.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
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§ 45
Samnyttjande av skolskjuts
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i mån av plats, i
av Pajala kommun upphandlad buss och om bussentreprenören inte påför några
ytterligare kostnader, erbjuda Kangos Kultur och ekologiskolas elever skolskjuts
mellan Kainulasjärvi by och Tärendö kyrkoparkering.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Kangos Kultur-och ekologiskola har inkommit med en förfrågan om att i mån av plats
få samnyttja skolskjutsen för den kommunala skolan och friskolan mellan byn Kainulasjärvi och Tärendö. Friskolans buss möter i så fall upp på parkeringen vid kyrkan
där eleverna kliver av och byter till skolskjuts anordnad av friskolan. Bytet på eftermiddagen sker på samma parkering. Utredningen har visat att detta med nuvarande
elevantal som åker skolskjuts, är möjligt att genomföra, men bytet kan ej ske på skolgården i Tärendö, eftersom det finns elever med rätt till skolskjuts i Tärendö by som
måste få plats i av kommunen upphandlad skolskjuts. Utredningen visar också att Pajala kommun inte behöver finansiera delar eller hela skolskjutsar för Kangos Kulturoch ekologiskolas räkning. Ovanstående erbjudande är i så fall någonting som sträcker
sig utöver det kommunala ansvaret för friskolan. Kangos Kultur och ekologiskola åtar
sig att ansvara för säkerheten under hela skolskjutsen för eleverna från Kangos kultur
och ekologiskola. Om elevantalet ändras och en elev från friskolan inte ryms med i
skolskjutsen så måste samtliga friskoleelever åka ända hemifrån Kainulasjärvi med av
Kangos Kultur och ekologiskolas egen ordnade skolskjuts. Erbjudandet innebär inte
att Pajala kommun avser att ytterligare erbjuda bidrag till skolskjutsar för elever som
väljer att genomföra sina grundskolestudier på Kangos Kultur och ekologiskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-15.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
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§ 46
Nulägesanalys - Samverkan för bästa skola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna och delges kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet
Pajala kommuns skolor deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket
och Uppsala universitet som går under namnet “Samverkan för bästa skola.” Denna
treåriga satsning syftar till att förbättra skolresultaten och likvärdigheten i våra skolor.
Deltagande skolor är Pajala Centralskola, Gårdbyskolan Korpilombolo och Smedskolan. Sattajärvi skola och Tärendö skola representeras av några pedagoger. Utvecklingsarbetet leds av två processledare utsedda av Skolverket. Processledarna genomför
arbetet tillsammans med skolchefen, rektorerna, elevhälsochefen och lärarna i Pajala
kommun. Pajala kommun har utsett Solveig Nygård till att arbeta som samordnare på
20% av sin tjänstgöring.
I månadsskiftet januari-februari 2020 genomfördes en uppstartskonferens i Stockholm där arbetet med att ta fram en nulägesanalys påbörjades. Skolchefen redovisar
Nulägesanalysen på huvudmannanivå för Barn- och utbildningsutskottet och initierar
en diskussion om kvalitén i grundskolornas verksamhet, samt utvecklingsinsatsens
nästa steg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
Nulägesanalys från Skolverket.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 47
Riktlinjer gällande stipendiater för studier till lärare, förskollärare och
fritidspedagog
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen anta
förslag till riktlinjer gällande stipendier för studier till lärare, förskollärare och
fritidspedagog.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
För att förbättra kompetensförsörjningen inom förskola, fritidshem och skola, erbjuder Pajala kommuns stipendier till studeranden som är folkbokförda i Pajala kommun. Efter genomförd och godkänd utbildning blir den studerande erbjuden en tjänst
inom Pajala kommun och efter 3 års anställning som behörig lärare, förskollärare eller
fritidspedagog en lönebonus med 30 000 kr. I dagsläget har Pajala kommun 12 stipendiater varav flera som nyligen påbörjat sina studier och som kommer att vara kvar
som stipendiater under ett antal år. Det föreligger ett behov av att ytterligare förtydliga de tidigare antagna riktlinjerna så att inga oklarheter råder gällande ansökningstider och handläggningen av ärenden där stipendiaten ej uppnått fullständiga studieresultat under innevarande termin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09.
Förslag på riktlinjer gällande stipendiater för studie till lärare, förskollärare och
fritidspedagog.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
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§ 48
Ansökan om extraordinära insatser, Kangos Kultur och ekologiskola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja Kangos
kultur och ekologiskola resurser till en speciallärare 1,0 tjänst och 3 tjänster
verksamhetsassistenter under innevarande läsår. I händelse av att berörda elever
flyttar eller avslutar sina studier avbryts även utbetalningen av dessa tilläggsmedel.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Kangos kultur och ekologiskola har 2020-06-05 inkommit med en ansökan om ersättning för extra ordinära insatser gällande elever inskrivna på skolan med särskilda behov. I grundbeloppet som Pajala kommun redan betalar ut till Kangos kultur- och ekologiskola finns även medel till speciallärarresurs. Pajala kommuns elevhälsochef har
tillsammans med skolchefen utrett ovanstående ärende och konstaterat att det föreligger ett behov av extra ordinära insatser som kan täckas av en tjänst speciallärare och 3
tjänster verksamhetsassistenter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-15.
Ansökan om extra ordinära insatser från Kangos kultur och ekologiskola.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Kangos Kultur och ekologiskola
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

