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§ 31
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
2020-05-05 – 2020-08-24.

-

Information ny ledningsorganisation

-

Bemanning inom skolan

-

Simundervisning

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Delårsbokslut 2020
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. att godta informationen,
2. att skolutredningen rapporteras var den ligger idag till kommunstyrelsen i
samband med delårsredovisning,
3. att skolledning ska se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska budgetunderskottet för 2020, återrapport sker till nästa utskott.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Skolchefen redovisar det ekonomiska utfallet för delår 1 2020-01-01—2020-07-31.
Periodens resultat för sektorn barn och utbildning pekar mot en prognos på – 5 mkr.
Grundskolan fortsätter att visa på minussiffror under innevarande budgetår. Sektor
barn- och utbildning kommer inte att klara av en budget i balans. Centralskolans
prognos har ytterligare försämrats och pekar nu mot ett minus motsvarande 3,0 Mkr.
Delar av detta minus kan härledas till arbetet med att åtgärda brister som
Skolinspektionen pekat på men rektor har också lyckats rekrytera fler behöriga lärare
inför höstterminen 2020. Rektorerna har tillsammans lyckats rekrytera 7,5 tjänster
fler behöriga lärare, vilket på årsbasis motsvarar en löneökning med ca 1,3 mkr
jämfört med om tjänsterna skulle vara tillsatta av obehöriga lärare. Under hösten
2020 motsvarar detta en kostnadsökning på 600 tkr. Kostnaderna för de
interkommunala avgifterna har ökat markant. Schablonerna för undervisning av
nyanlända täcker inte kostnaderna. Undervisningen i moderna språk via fjärr är
kostnadskrävande och visar på ett fortsatt minus. De behöriga lärarna sänder
undervisningen från annan ort men i mottagande klassrum måste det finnas en
handledare som stöttar eleverna på plats. I och med att mottagande elever finns på
flera skolor och att kommunen erbjuder flera moderna språk så krävs flera handledare
samtidigt. Kostnaderna för elever med särskilda behov på alla skolor, inklusive
Kangos friskola är höga beroende på att fler elever är i behov av insatser.
En del av detta underskott kan också härledas till Särskolans ökade kostnader på 1,1
mkr som har täckts upp genom minskade kostnader i grundskolan. Det har tillkommit
nya skolskjutsar som är kostsamma eftersom en del familjer flyttat till byar där
skolskjuts inte funnits tidigare. I samband med de av Skolinspektionen genomförda
inspektionerna har huvudmannen gjort satsningar som belastar ekonomin även 2020.
Exempel på detta är anställande av fler studiehandledare i modersmål och fler lärare
i svenska som andra språk till kommunens nyanlända elever. Förvaltningen har också
anställt en psykolog som delar uppdraget mellan skolan och socialtjänsten. Utöver
detta har elevhälsan idag fler elevassistenter och en studie- och yrkesvägledare på
100%. Det finns också ett behov av speciallärare med inriktningarna särskola och tal
(logopedi) som verksamheten har svårigheter att tillgodose.
Justerandes sign
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§ 32 forts.
Antalet elever med särskilda behov har ökat både i Pajala kommuns egna skolor och
på friskolan i Kangos. Pajala kommun har fortfarande kvar en del nyanlända elever
med olika modersmål.
Behov av kostsamma läromedel för nyanlända elever, undervisning i svenska som
andra språk, samt studiehandledning på olika språk är nödvändiga kostnader och de
tilldelade statsbidragen räcker inte till för att täcka utgifterna.
Elever som varit i Pajala i mer än 4 år räknas som nyanlända längre men behovet av
stöttning och studiehandledare kvarstår oftast.
Förslag till beslutunder sammanträdet
Rantatalo (S) föreslår att Barn- och utbildningsutskottet godtar informationen och
ärendet går vidare till kommunstyrelsen.
Tilläggsyrkande
Jonsson (V) föreslår ett tilläggsyrkande med att skolutredningen rapporteras var den
ligger idag till kommunstyrelsen i samband med delårsredovisning.
Töyrä (KD) föreslår ett tilläggsyrkande med att skolledning ska se över vilka åtgärder
som kan vidtas för att minska budgetunderskottet för 2020, återrapport sker till
nästa utskott.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om Barn- och utbildningsutskottet bifaller huvudförslaget, att godta informationen och ärendet går vidare till kommunstyrelsen, och finner
att barn och utbildningsutskottet bifaller huvudförslaget.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet bifaller Jonssons tillläggsyrkande, att skolutredningen rapporteras var den ligger idag till kommunstyrelsen i samband med delårsredovisning, och finner att barn och utbildningsutskottet
bifaller Jonssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet bifaller Töyräs
tilläggsyrkande, att skolledning ska se över vilka åtgärder som kan vidtas för att
minska budgetunderskottet för 2020, återrapport sker till nästa utskott, och finner
att barn och utbildningsutskottet bifaller Töyräs tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
Verksamhetsberättelse sektor barn och utbildning.
Bilaga 1.
Bilaga 2.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Konsekvensbeskrivning budget 2021
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
1. att föreslagna konsekvensbeskrivningar för budget 2021 inte är möjliga att genomföra och äskar om en utökad budget för 2021 med 2 000 000 kr från kommunstyrelsen,
2. att ge skolledningen i uppdrag att se över personalsituationen på centralskolan.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Reservation
Jonsson (V) och Sohlberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag,

Ärendet
Skolchefen redovisar över konsekvenser gällande budget 2021. Ett antal olika förslag
på åtgärder för att sektorn barn- och utbildning ska nå en budget i balans presenteras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S), Kero (KD), Töyrä (KD) yrkar att föreslagna konsekvensbeskrivningar
för budget 2021 inte är möjliga att genomföra och äskar om en utökad budget för
2021 med 2 000 000 kr från kommunstyrelsen samt att ge skolledningen i uppdrag
att se över personalsituationen på centralskolan.
Jonsson (V) yrkar att den påbörjande översynen av skolan med helhets, samhällsoch näringslivsutvecklings perspektiv färdigställs i samband med budget 2021, för
att ge ett underlag över hur skolan ska vara budgeterad.
Sohlberg (M) bifaller Jonssons förslag.
Beslutsgång om huvudförslag
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet kan se Rantatalo (S),
Kero (KD), Töyrä (KD) som huvudförslag och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller förlaget som huvudförslag.
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§ 33 forts.
Beslutsgång huvudförslag
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet bifaller Rantatalo (S),
Kero (KD), Töyrä (KD) förslag, att föreslagna konsekvensbeskrivningar för budget
2021 inte är möjliga att genomföra och äskar om en utökad budget för 2021 med
2 000 000 kr från kommunstyrelsen samt att ge skolledningen i uppdrag att se över
personalsituationen på centralskolan och finner att barn och utbildningsutskottet
bifaller huvudförslaget.
Beslutsgång yrkande
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsutskottet bifaller Jonssons och
Sohlbergs yrkande, att den påbörjande översynen av skolan med helhets, samhällsoch näringslivsutvecklings perspektiv färdigställs i samband med budget 2021, för
att ge ett underlag över hur skolan ska vara budgeterad, och finner att barn och bildningsutskottet avslår yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
Konsekvensanalys budget 2021.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
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§ 34
Information samverkan för bästa skolan
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen kring pågående
utvecklingsarbete ”Samverkan för bästa skola” som läggs till handlingarna och delger
kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Skolchefen informerar om utvecklingsarbetet ”Samverkan för bästa skola” som
Pajala kommuns grundskolor deltar i.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
Tidplan ”Samverkan för bästa skola”.
Samarbete mellan Uppsala universitet, Skolverket samt Pajala kommun.
Processmöte trepart 2020-02-17 bildspel.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Information fjärrundervisning ”DigiLi”
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen gällande
utvecklingsarbetet ”Digitalt lärande likvärdig utbildning (DigiLi)” som läggs till
handlingarna och delger kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Intendent Karl-Erik Malmberg informerar om utvecklingsarbetet Digitalt lärande
likvärdig utbildning (DigiLi) som handlar om att utveckla undervisningen via fjärr i
Pajala kommun. Arbetet bedrivs tillsammans med Ifous, Stockholms universitet,
Åbo universitet och 8 andra aktörer utspridda i Sverige och Finland.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Sida
11 (14)

§ 36
Rapport kulturfrågor
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna och delger kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Tillförordnad kulturchef Linnea Huhta informerar om vad som är aktuellt inom
verksamhetsområdena kulturskolan, biblioteken och allmänkulturen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-8-17.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Åtgärder av brister inom Elevhälsan
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta de
identifierade brister inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats i Pajala
kommun, som åtgärdas under läsår 2020/2021.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Enligt SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 skall vårdgivaren senast 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall
beskrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver verksamhetens övergripande mål och
strategier, organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet, struktur för
uppföljning och utvärdering, samt hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 2019,
samt vilka åtgärder som vidtagits för ökad patientsäkerhet. Vidare beskrivs
riskanalys, hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet, klagomål och
synpunkter, resultat och mål för kalenderåret 2020.
Maria Johansson skolsköterska och Lisa Starlind, skolpsykolog har tillsammans med
Elevhälsochefen identifierat brister och kommit med åtgärdsförslag som presenteras
för Barn- och utbildningsutskottet 2020-08-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Åtgärder av identifierade brister.
Bilaga 1- Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska och psykologiska insats i
Pajala kommun 2019.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Elevhälsochef
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§ 38
Plan för pandemiberedskap
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta planen för
Pandemiberedskap för skolan.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet
Under vårens arbete med att hantera frågor gällande pandemin uppdrogs åt sektor
barn- och utbildning att ta fram en plan för pandemiberedskap. Denna plan samt
den övergripande kommunala pandemiplanen utgör grunden för det fortsatta
arbetet när det gäller att hantera frågor gällande pandemin i Pajala kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Plan för pandemiberedskap.
Pandemiplan Pajala kommun.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
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§ 39
Stipendiater
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar ge skolchefen i uppdrag att se över
kriterierna gällande stipendiater och nytt förslag presenteras till nästa utskott.

Ärendet
Skolchefen beskriver arbetet med vidtagna åtgärder för att trygga en framtida
kompetensförsörjning inom sektor barn- och utbildning. Inför läsåret 2020 - 21 har
rektorerna lyckats mycket väl med att rekrytera fler behöriga lärare men kommande
pensionsavgångar medför att fortsatta satsningar när det gäller
kompetensförsörjning kommer att vara viktiga.
Sektorn har genomfört en del särskilda åtgärder vilka visat sig bidra till att minska
bristen på kvalificerad personal. Exempel på åtgärder är studier på betald arbetstid,
bonus för nyanställd som stannar i anställning över tre år, studerande som är
folkbokförda i Pajala kommun kan söka stipendier under utbildning till lärare eller
förskollärare. De kan också nyttja kommunens lägenhet i Luleå i samband med
studierna och resa till Luleå med subventionerade flygresor Luleå-Pajala t. o. r. Under läsåret 2019 - 20 har 12 studerande fått stipendier i samband med högskolestudier till lärare och förskollärare. Skolchefen handlägger för närvarande inkomna
ansökningar inför kommande läsår och redovisar nuläget under utskottsmötet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår att ge skolchefen i uppdrag att se över kriterierna gällande
Stipendiater och nytt förslag presenteras till nästa utskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

