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Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2022-01-25

§1
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
2021-10-19 – 2022-01-24.

-

Presentation ny rektor

-

Information skolutvecklare

-

Information skolinspektionsärenden

-

Föräldraliansens undersökning

-

Information HBTQI

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
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Dnr. KS.2021.404 630

Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige
1.

anta tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem,

2.

barn och utbildningsutskottet ser över taxa, innan tillämpningsreglerna skickas
till kommunfullmäktige för beslut

3.

att fortsätta erbjuda mer timmar på förskolan än skollagen anger för 15 timmar/
vecka för arbetssökandes barn och att den nya skrivelsen om arbetsfri tid utvärderas om ett år.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Beslut om att anta reviderade tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem.
Bilaga som anges som beslutsunderlag: Tillämpningsregler och taxa, förskola och
fritidshem
Bilaga: tidigare skrivning om avgifter för de med lägre bruttoinkomst än 14 560 kr.
Barn och utbildningsutskottet besluta om följande fortfarande ska vara gällande:
vårdnadshavare som har en bruttoinkomst lägre än 14560 kr/ månad har annan taxa
Erbjuda mer än skollagen anger för 15 timmar/ vecka för arbetssökandes barn
Erbjudande av mer än 15 timmar som Skollagen anger för arbetssökandes barn ger
en utökad kostnad vid vikarieuttag.
Förvaltningens förslag till beslut
Att barn och utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige
1.

anta tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem,

2.

barn och utbildningsutskottet ser över taxa, innan tillämpningsreglerna skickas
till kommunfullmäktige för beslut

3.

barn och utbildningsutskottet ser över om kommunen ska erbjuda mer än vad
Skollagen anger vad avser utökad tid för arbetssökandes barn innan tillämpningsreglerna skickas till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) yrkar till punkt 3 att: fortsätta erbjuda mer timmar på förskolan än
skollagen anger för 15 timmar/ vecka för arbetssökandes barn och att den nya skrivelsen om arbetsfri tid utvärderas om ett år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn och utbildningsutskottet kan bevilja Jonssons
yrkande till punkt 3 och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-13.
Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem i Pajala kommun.
Bilaga – bruttoinkomst lägre än 14 500 kr.
Informationsutskick om maxtaxa 2022.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3
Arbetsmiljö/pandemiläget
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen, gällande arbetsmiljösituationen och pandemiläget i sektorns verksamheter och delger kommunstyrelsen
för kännedom.
Ärendet
Verksamheterna har ånyo startat upp efter juluppehållet. Sektorns verksamheter har
återigen tvingats till att hantera pandemifrågor parallellt med det vardagliga arbetet.
För närvarande har skolorna ett konstaterat fall av
covidsmitta men möten med smittskyddsläkare pekar mot att vi kommer att drabbas
av en hög smittspridning under några veckor framöver. Ledningsgruppen och pandemigruppen arbetar med att hantera pandemiläget. Sektorns nya chefer har påbörjat en internt ledd arbetsmiljöutbildning. Arbetsmiljöärenden är överlämnade till
nya chefer som tagit tag i ärendena. I några ärenden medverkar externa resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-17.
Covidinformation riktad till sektorns verksamheter 12 januari.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till

Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Information från förste förskollärare och fritidspedagog
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.
Ärendet
Information om hur arbetet som 1:e förskollärare samt 1:e fritidspedagog fortgår.
Information lämnas från behörig personal.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2022.20 620

Resursfördelning inom förskola, grundskola och fritidshem
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta uppdaterad resursfördelningsmodell inom förskola, grundskola och fritidshem enligt alternativ 3.
Modellen gäller från 2022-01-01 och tillsvidare.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Reservation
Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Resursfördelningsmodellen beskriver hur resurser ska fördelas inom förskola,
grundskola och fritidshem. Modellens syfte är att fördelning sker på lika villkor, oavsett huvudman. Fördelningen är i huvudsak volymbaserat med viktning för ålder eller årskurs.
I detta ärende presenteras fyra alternativ till förändringar inom grundskolan. Förskola och fritidshem är oförändrade. Bakgrunden till förslaget är att ge mindre skolenheter bättre förutsättningar att klara budget. Idag används enbart en procentuell
fördelning mellan årskurserna. I de föreslagna alternativen föreslås ett strukturtilllägg för mindre skolenheter. Tillägget föreslås med eller utan en förändring av den
procentuella fördelningen där bidraget för elever i 6–9 minskas något och bidraget
för elever i 1–3 ökas något.
Alt.
Strukturtillägg Förändring procentuell fördelning grundskola
Alt. 1
300 000 kr Oförändrat
Alt. 2
0 kr Klass 1—3 81,7% till 85,4%. Klass 6—9 115,2% till 112,5%
Alt. 3
300 000 kr Klass 1—3 81,7% till 85,4%. Klass 6—9 115,2% till 112,5%
Alt. 4
400 000 kr Klass 1—3 81,7% till 85,4%. Klass 6—9 115,2% till 112,5%
Förslag till beslut under sammanträdet
Töyrä (KD) yrkar att fördela resurser enligt alternativ 3.
Jonsson (V) yrkar att fördela resurser enligt alternativ 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller Töyräs förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 5 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-05.
Resursfördelning 1.3 – förskola, grundskola och fritidshem.
Underlag – alternativa fördelningar.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Ekonomiavdelningen
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2022.23 600

Internbudget Barn och utbildning
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta internbudget 2022
för barn- och utbildningssektorn.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Budgetfördelning för alla verksamheter inom barn- och utbildningssektorn. För tilldelning inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola används modellen för resursfördelning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-05.
Internbudget 2022 – barn och utbildning.
Resursfördelning version 1.3.
Bidrag till fristående verksamheter 2022.
Interkommunal ersättning 2022.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Ekonomiavdelningen
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2022.25 619

Bidrag till Kangos Kultur- och ekologiskola år 2022
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen fastställa bidragsnivåer
enligt resursfördelning inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola till Kangos
Kultur- och Ekologiskola för år 2022.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Bidrag till fristående verksamheter ska grunda sig på hemkommunens budget för
det kommande budgetåret. Bidraget ska beräknas utifrån likabehandlingsprincipen,
dvs efter samma grunder som vid fördelning av resurser till den egna motsvarande
verksamheten.
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna. Minskas
budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska i motsvarande omfattning genom att återstående utbetalningar under året sätts ner.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Information hur du överklagar hittar du på Pajala kommuns hemsida pajala.se.
Skriv Överklagan i sökfältet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-05.
Internbudget 2022 – barn och utbildning.
Bidrag till fristående verksamheter 2022.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Kangos Kultur- och Ekologiskola
Ekonomiavdelningen
Skolchef

Justerandes sign
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Dnr. KS.2022.24 106

Förlängning av överenskommelse med Tornedalsteatern i Pajala
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen teckna avtal med bidrag
med 300 tkr därefter en höljning som indexreglerar summan enligt konsumentprisindex per år, med första justering i januari 2023. Avtalet gäller 3 år.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Tornedalsteatern bildades 1986 och är en ideell förening med uppdrag att spela teater på både svenska och meänkieli med utgångspunkt i den tornedalska identiteten.
Teatern har sitt säte i Pajala och bedriver sin verksamhet i hela Tornedalen. Normalt
sker teaterns premiärer i Pajala.
Vid årsskiftet 2020/21 uppgick Tornedalsteaterns medlemmar till 353 enskilda personer samt 11 föreningar. Av dessa är drygt 100 individer aktiva i teaterns verksamhet.
Teatern har årliga verksamhetsbidrag av Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda
kommuner samt erhåller nationellt och regionalt stöd från Kulturrådet respektive
Region Norrbotten. Sparbanken Nord stöttar teatern med ett treårigt sponsorskap.
Ett flertal organisationer stödjer också teatern kring enskilda produktioner och
andra samarbeten.
Mellan teatern och Pajala kommun finns ett treårigt samverkansavtal. Detta avtal
har nu löpt ut och ett nytt avtal ska tecknas för perioden 2022-2024.
Förvaltningen har tagit del av argumenten och bedömer att det samlade värdet för
kommunen att teatern har sitt säte i Pajala är av stor betydelse. Att ha en namnkunnig kulturinstitution inom sina gränser stärker kommunens profil och attraktivitet.
Tornedalsteatern är en av få kulturinstitutioner som förvaltar och utvecklar den tornedalska identiteten. Genom sin verksamhet visar teatern på ett viktigt minoritetsarbete där speciellt språkfrågan kommer i fokus. Närheten till teatern utvecklar det
lokala kulturintresset och teatern är en viktig plantskola för konstnärligt intresserade ungdomar med rötter i Pajala kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Teatern vill inför det nya treåriga samverkansavtalet höja Pajala kommuns årliga
stöd från 200 000 till 300 000 kronor. Argument för denna höjning redovisas i avtalets specifikationsdel (se bilaga). Främst trycker teatern på de fördelar Pajala kommun får genom att sätet är placerat här, exempelvis genom stärkandet av den lokala
identiteten och ökade intäkter för det lokala näringslivet. Vidare åtar sig teatern en
hel del tjänster som gagnar kommunen och som årligen har ett ekonomiskt värde av
drygt 500 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
Att barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillmötesgå teaterns
förslag på avtal med bidrag med 300 tkr och därefter en höljning med 4 % per år
med första justering i januari 2023. Avtalet gäller 3 år.
Förslag till beslut under sammanträdet
Töyrä (KD) föreslår kommunstyrelsen att teckna avtal med bidrag med 300 tkr och
därefter en höljning som indexreglerar summan enligt konsumentprisindex per år,
med första justering i januari 2023. Avtalet gäller 3 år.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller Töyräs förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-17.
Förslag på avtal.
Föregående avtal.
Skrivelse Torendalsteatern i Pajala.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Ekonomiavdelningen
Skolchef
Kulturchef
Tornedalsteatern

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

