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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-03-11

§ 12
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
2019-01-21 – 2020-03-09.

-

Information centralskolan

-

Information kultur

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Information samverkan för bästa skola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Skolchef tillsammans med elevhälsochef lämnar information om samverkan mellan
Pajala kommun och skolverket angående projektet samverkan för bästa skola.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-03-11
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§ 14
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen och uppföljning sker när
rapporterna är klara.

Ärendet
Skolchefen beskriver skolornas systematiska arbetsmiljöarbete.
I den av Pajala kommun fastslagna arbetsmiljöplanen beskrivs att arbetsmiljöarbetet
ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt. Lärarnas Riksförbund har gjort en 6:6 a
anmälan till arbetsmiljöverket och pekat på brister i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat pekas lärarnas arbetsbelastning ut som ett bristområde. Lärarnas arbetstid och arbetsuppgifter är inte är undersökta i tillräcklig utsträckning. Vidare ska arbetsgivaren göra en prioriteringsordning över arbetsuppgifterna och även
beskriva hur arbetsuppgifter ska hanteras när arbetstiden inte räcker till.
En annan brist är att arbetsgivaren inte genomfört en risk och konsekvensanalys på
medarbetarenkäterna 2013, 2016 och 2018.
Arbetsmiljöverket har beslutat att bristerna ska åtgärdas till 2020-05-30. Beslutet har
även ett vitesförläggande på 200 tkr om bristerna inte åtgärdas. Sektor barn- och utbildning har påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna. Lärarnas arbetstid undersöks
med hjälp av Lärarnas Riksförbunds egen arbetsmodell ”arbetstidsmodellen”. Detta
arbete genomförs på samtliga skolenheter. Resultatet efter arbetas i process på respektive skolenhet och åtgärder vidtas, bland annat i samband med tjänsteplaneringen inför nästa läsår. En prioriteringsordning över lärarnas arbetsuppgifter tas
fram under våren 2020 och hanteringen av de arbetsuppgifter där arbetstiden inte
räcker till beskrivs också i ovanstående prioriteringsordning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en stående punkt under skolornas arbetsplatsträffar, rektorsgruppens
möten och samrådsmöten med på sektorsnivå. Rektorerna följer upp arbetsmiljöarbetet på verksamhetsnivå och Skolchef och fackliga ombud tar del av skolornas arbetsmiljöarbete och analyserar arbetet på sektorsnivå. Kommunledning och fackliga ombud arbetar med att ta fram ett nytt samverkansavtal.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) förslår att utskottet har tagit del av informationen och uppföljning sker
när rapporterna är klara.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-26.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Sida
6 (15)

§ 15
Budgetuppföljning 2020
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som meddelas
Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Skolchefen och ekonomen redogör över det ekonomiska resultatet 2019 och det ekonomiska utfallet för januari och februari månad 2020. Sektor barn och unga prognostiserar med ett resultat på – 6,0 mkr för budgetår 2020. Prognosen för placeringar
av barn och unga kommer fortfarande att visa på ett underskott motsvarande - 3,5 – 4,0 mkr under 2020, även om genomförda och kommande åtgärder kommer att
minska kostnaderna. Några kostsamma placeringar är avslutade under hösten 2019
och några avslutas under första kvartalet 2020. Sektor barn- och utbildning har rekryterat en socionom i stället för att arbeta med kostsamma konsulter. Grundskolan
kommer att ha stora svårigheter att klara av en budget i balans. Underskottet för
2020 för grundskolan prognostiseras till – 3,5 mkr. En del av detta underskott beror
på att Särskolans ökade kostnader på 1,1 mkr har täckts upp genom minskade kostnader i grundskolan. Det har tillkommit flera 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. För verksamhetsåret 2019 visade elevhälsan på ett underskott och tilldelad
ram på 11,7 mkr är i underkant. Antalet elever med särskilda behov har ökat både i
Pajala kommuns egna skolor och på friskolan i Kangos. Fjärrundervisning med behöriga lärare kommer även fortsättningsvis att vara kostsamt eftersom verksamheten
kräver både lärarresursen och resurser i form av handledare under fjärrlektionerna. I
dagsläget har sektor barn- och utbildning anställt fjärrlärare i ämnena finska, meänkieli, spanska och tyska. Utöver dessa lärarresurser krävs dessutom 4 - 6 handledare
samtidigt. Rektorerna har lyckats rekrytera fler behöriga lärare vilket har inneburit
avsevärt högre lönekostnader. Det har visat sig vara svårt att rekrytera obehöriga lärare som klarar av ledarskapet i klassrummet vilket medfört att behovet av handledning är stort.
Handledning av obehöriga lärare av behöriga lärare påverkar arbetsbelastningen.
Pajala kommun har fortfarande relativt många 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15 forts.
Centralskolan i Pajala arbetar med att åtgärda de av Skolinspektionen påtalade bristerna när det gäller Trygghet och studiero. Exempel på åtgärder är kompetensutveckling ”Samverkan för bästa skola”, förebyggande arbete mot kränkningar, utveckling av
fjärrundervisningen, kompetensutveckling av personal med hjälp av externa aktörer,
samverkan mellan socialtjänsten och skolan, utveckling av lärmiljösamverkan mellan
socialtjänsten och skolan och förstärkning av ledarskapet på Centralskolan under vårterminen 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-27.
_____
Protokoll skicks till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Kompetensförsörjning
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som meddelas
Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Skolchefen beskriver arbetet med vidtagna åtgärder för att trygga en framtida kompetensförsörjning inom sektor barn- och utbildning. Det är fortfarande mycket svårt att
rekrytera legitimerade lärare i flera olika ämnen och ämneskombinationer. Olika kompetensutvecklande utbildningar erbjuds anställda på alla nivåer och
medarbetare har deltagit i mässor och konferenser. Bland annat deltog Pajala
kommun i en rekryteringsmässa på Åbo akademi under våren 2019. Det pågår också
ett gemensamt arbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter som syftar till
att säkerställa Pajala kommuns framtida kompetensförsörjning inom skolan och
förskolan.
Framtida pensionsavgångar medför ökade behov. Sektor barn och utbildning har
genomfört en del särskilda åtgärder vilka på sikt förhoppningsvis ska 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 2019 har 11 studerande fått stipendier i samband med högskolestudier till
lärare och förskollärare. Under inledningen av 2020 har 12 studeranden stipendier.
Skolorna har utvecklat arbetet med fjärrundervisning och har idag tack vare fjärrsändning full lärarbehörighet i moderna språk, finska, spanska, meänkieli och tyska.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-27.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Barnkonventionen
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som meddelas
Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Region Norrbottens kulturenhet erbjuder alla kommuner i Norrbotten ett
kunskapspaket/koncept för att kick-starta arbetet kring Barnkonventionen och
önskar samtidigt bjuda upp till ett gemensamt firande med pompa och ståt. De
första sju kommunerna som anmäler sig samfinansierar Region Norrbotten med
50%. Barnkonventionen är lag från och med den 1: a januari 2020. Region Norrbotten vill uppmärksamma detta och målet är att informera och presentera verktyg på ett
lättillgängligt sätt. Professionella kulturskapare står för utförandet. Tillsammans tar vi
barn och unga, skola, politiker och tjänstepersoner i Norrbotten ett tydligt avstamp.
Efter den här dagen ska alla berörda veta vad Barnkonventionen lag 2020 innebär och
fått inspiration till fortsatt arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02.
Inbjudan, ”Barnkonventionen ny lag 2020”.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Information fjärrundervisning
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som meddelas
Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
För att öka lärarbehörigheten har Pajala kommun valt att arbeta med fjärrsändning i
de moderna språken. Fjärrsändande lärare sitter idag i Stockholm, Umeå, Risudden
och Kiruna. Intendent Karl-Erik Malmberg informerar om skolornas arbete med fjärrundervisning i moderna språk samt om arbetet med att utveckla fjärrundervisningen
tillsammans med IFOs, Åbo universitet, Stockholms universitet och andra kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-27.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Information skolinspektion, huvudmannanivå
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som meddelas
Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Skolinspektionen kommer att genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning på
huvudmannanivå i Pajala kommun under våren 2020. De två områden som bedöms
inom en kvalitetsgranskning på huvudmannanivå är:
1.

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet,

2.

Huvudmannens kompensatoriska arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02.
Informationsbrev från skolinspektionen 2020-02-25.
Bilaga 1, Informationsinhämtning inför regelbunden kvalitetsgranskning.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Information familjecentral
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet återemitterar ärendet i väntan på revidering av
utredningen.

Ärendet
Skolchef informerar om utkastet till den genomförda utredningen gällande Familjecentral i Pajala.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Handlingsplan över åtgärder för en budget i balans
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta skolchefens beskrivning av arbetet för budget i balans inom sektor barn- och utbildning.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Reservation
Jonsson (V) och Mörtlund (FrS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Ärendet
Samtliga chefer inom sektor barn- och utbildning har arbetat med att hitta kostnadsminskningar under 2019. Där det har varit möjligt har neddragningar genomförts
men det är viktigt att påpeka att de brister som under 2019 pekats ut av Skolinspektionen, revisorerna och arbetsmiljöverket eventuellt kan ha ett samband med de genomförda neddragningarna.
Antalet placeringar har minskat under 2019 vilket bidragit med en relativt stor kostnadsminskning för sektorn.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) föreslår att barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
anta skolchefens beskrivning av arbetet för budget i balans inom sektor barn- och utbildning.
Jonsson (V) yrkar att utskottet föreslår kommunstyrelsen utöka budgetramarna för att
ge ekonomiskt utrymme till insatser på centralskolan, utifrån de välfärdsmiljarder
som beslutades av riksdagen.
Mörtlund (FrS) bistår Jonssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn och utbildningsutskottet bifaller Rantatalos förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02.
Åtgärder för budget i balans.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-02 § 9.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-03-11

§ 21 forts.
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Barn och utbildningsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. REV.2020.1 007

Svar revisionsrapportgranskning
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anta revisionsrapporten som besvarad och att verksamheten tagit del av revisorernas framförda kritik
och åtgärdat bristerna enligt svaret till revisionsrapporten.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet
Pajala kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning avseende
elevers frånvaro och arbetsmiljö i skolan. I granskningen har de biträtts av sakkunniga
från PwC.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-19.
Svar på revisionsrapporten.
Revisionsrapport elevers frånvaro och arbetsmiljö 2019.
Kvalitetsredovisning 3 2019.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

