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Sammanträdesdatum
2021-01-26

§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
2020-11-02 – 2021- 01-25.
Info från pandemigruppen
Undervisning via fjärrsändning för högstadieelever
Ledningsorganisation
Rekryteringar
Svar till arbetsmiljöverket
Svar till skolinspektionen

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-01-26

§2
Information från rektorer
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Rektorerna från grundskolan informerar om sina verksamheter.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3
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Dnr. KS.2020.87 611

Åk 6 åter till Tärendö skola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. år 6 i Tärendö skolas upptagningsområde åter ska undervisas på Tärendö skola.
Skolledningen får i uppdrag att förbereda för att ta emot år 6 på till Tärendö skola
från och med hösten 2021.
2. motionen ’Flytta tillbaka åk. 6 till Tärendö skola’ från Socialdemokraterna anses
besvarad.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Reservation
Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Efter inkommen motion från Socialdemokraterna, 2020-02-23, har handläggare
utrett möjligheten att återföra årskurs 6 till Tärendö skola.
Förslag till beslut
Att barn- och utbildningsutskottet föreslår:
1.

att år 6 i Tärendö skolas upptagningsområde åter ska undervisas på Tärendö
skola. Skolledningen får i uppdrag att förbereda för att ta emot år 6 på till Tärendö skola från och med hösten 2021.

2.

att motionen ’Flytta tillbaka åk. 6 till Tärendö skola’ från Socialdemokraterna
anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Töyrä (KD) yrkar till bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Jonsson (V) yrkar att utredningen återemitteras gällande återinförandet av årskurs 6 i
Tärendö, för att inkluderas i skolutredningen för att få en helhetsbild och påverkan på
Kangos friskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-01-26

§ 3 forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn och
utbildningsutskottet bifaller Töyräs förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. utredning 2021-01-14.
Motion 2020-02-23.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2021.11 88

Bibblix
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

ingå medlemskap i Föreningen Sambruk,

2.

att biblioteken i Pajala kommun ansluter sig till Bibblix som en del av regionsamarbetet Biblioteken i Norrbotten

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Bibblix är en app för barn mellan 6 - 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på
sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin
läsning och sin läslust.
Appen är utvecklad med barns behov och önskemål i fokus. Innehållet och utformningen bygger på en omfattande kartläggning och målgruppsanalys. Barn i olika åldrar, olika socioekonomiska situationer och med olika läsförmåga har testat Bibblix under arbetets gång, och deras synpunkter och tankar har varit en viktig del i utvecklingen. Bibblix finns för både iOS- och Android-enheter, och kan användas på
smartphones eller läsplattor. Varje användare kan låna upp till 5 titlar per kalendervecka och lånetiden är 28 dagar. Tjänsten är en del i Sambruks digitala tjänsteportfölj
och erbjuds alla medlemmar.
För att ansluta sig till Bibblix så krävs det enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) att kommunen är medlem i Föreningen Sambruk, enskilt eller genom
gruppanslutning. Medlemskapet medför en medlemsavgift, en gång och en årsavgift.
Avgifterna är baserade på antalet invånare. Engångsavgiften motsvarar 5 000 SEK och
årsavgiften uppgår till 1,75 kr invånare och år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-26.
Information – Om Bibblix.
Information – Bibblix avgiftsmodell.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Kulturchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2021.19 86

Fotoarkiv för Pajala kommun
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet
Barn- och utbildningsutskottet beslutar:
1.

ge verksamheten i uppdrag att vidare utreda förutsättningar för att genomföra
projekt avseende Bildarkiv för Pajala kommun och tillsammans med ideella
aktörer söka externa medel för genomförande.

2.

att inköp av teknisk utrustning för framtagande av bildarkiv för Pajala kommun
görs inom befintlig budgetram för ordinarie verksamhet, under förutsättning att
möjlighet för projektets genomförande finns.

Ärendet
Fotografier berättar om de ögonblick som tiden består av. I Pajala kommun har det
genom tiderna funnits, och finns fortfarande, professionella och amatörfotografer med
ett stort intresse av att dokumentera ögonblick i form av fotografi. Många har bevarat
fotografier i flera generationer. Det finns också aktiva föreningar runt om i byarna
inom Pajala kommun som samlats kring intresset av att samla och bevara gamla bilder. Fotosamlingar och bildarkiv som utgör delar av Pajala kommuns kultur och lokalhistoria samt givetvis en del av hela landets historia. Arbetet med bildarkivet har i sin
tur potential att stärka sammanhållningen och stoltheten över vår kultur och historia
och kan stimulera till forskning och vidare dokumentation av vår unika plats med influenser från alla som levt och idag lever i vår territoriellt stora kommun. Alla som vill
får bidra med material till bildarkivet.
Syftet med projektet är att samla så många bilder som möjligt från hela kommunen
och tillgängliggöra dessa fysiskt och digitalt, till den utsträckning det är juridiskt möjligt med hänvisning till dataskyddsförordningen GDPR.
Projektet kräver tillgång till viss teknisk utrustning och personella resurser för genomförande. Ytterligare utredning krävs för att kartlägga förutsättningarna för att genomföra projektet. Ideella resurser kommer engageras i samarbete med offentliga resurser. Kommunala och externa medel bör minst kunna finansiera del av deltidstjänst i
ett år på totalt 25 %, motsvarande cirka 85 tkr, för att arbeta med projektets genomförande på kommunal nivå. Material, resurs och teknisk utrustning skulle sedan kunna
förvaras och nyttjas inom bibliotekets lokaler. Samarbete över uppgiftens genomförande har potential att utvecklas i samverkan med Kungliga Biblioteket, riksarkivet
och/ eller andra myndigheter, utöver de ideella aktörer som initierat framtagandet av
ifrågavarande bildarkiv.
Liknande bildarkiv finns framtagna i Gällivare, Övertorneå, Överkalix mfl. kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 forts.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar:
1.

ge verksamheten i uppdrag att vidare utreda förutsättningar för att genomföra
projekt avseende Bildarkiv för Pajala kommun och tillsammans med ideella
aktörer söka externa medel för genomförande.

2.

att avsätta 20 tkr för inköp av teknisk utrustning för framtagande av bildarkiv för
Pajala kommun, förutsatt att förutsättningarna att genomföra projektet finns
inom ramen för ordinarie verksamhet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Töyrä (KD) yrkar i punkt 2 att inköp av teknisk utrustning för framtagande av
bildarkiv för Pajala kommun görs inom befintlig budgetram för ordinarie verksamhet,
under förutsättning att möjlighet för projektets genomförande finns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen i punkt 2 mot varandra och finner att barn och
utbildningsutskottet bifaller Töyräs förslag till beslut i punkt 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15.
Skrivelse 2020-11-25.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Kulturchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Information samverkan för bästa skola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen och delger
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. Elevhälsochef redovisar arbetets fortskridande och nästa steg, då vi nu går in i en ny fas utifrån de framtagna åtgärdsplanerna på både verksamhets- och huvudmannanivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-18.
Powerpoint presentation avseende arbetet med ”Samverkan för bästa skola”.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-01-26

§7
Ekonomi 2020
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Skolchef tillsammans med ekonom redovisar resultat för 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2021.16 041

Internbudget 2021
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta internbudget 2021 med
fördelningsmodell 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 antagen 2019-12-02.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) yrkar att barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta
internbudget 2021 med fördelningsmodell för barn- och utbildningssektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15.
Internbudget.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr.KS.2020.342 619

Ansökan om stöd för extra ordinära insatser - ombyggnation
av lokaler
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan från Kangos
kultur- och ekologiskola om extra lokalbidrag på grund av att det medför
betydande ekonomiska svårigheter för Pajala kommun i enighet med Skollagen 10
kapitlet § 39.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Kangos Kultur- och ekologiskola har inkommit med en ansökan om extra lokalbidrag
kopplat till elever med särskilda behov.
Skolchef beskriver att stödet är omedelbart kopplat till enskilda elever och har direkt
samband med elevernas särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin
skolgång. Han beskriver att de åtgärder som behövs för ovanstående elever är av mer
omfattande karaktär och ej möjliga att genomföra inom ramen för det ordinarie fastighetsunderhållet.
Pajala kommuns utredningen har visat att ett beviljande av begärt lokalbidrag medför
betydande ekonomiska svårigheter för kommunen. Pajala kommun hänvisar till skollagen 10 kapitlet 39 §. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en
elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Pajala kommun lyfter även det faktum att tilläggsbelopp
redan är beviljat för dessa elever i form av tjänster till specialpedagog och elevassistenter, vidare får Kangos-kultur och ekologiskola också del av Pajala kommuns
Elevhälsa som fri nyttighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15.
Utredning 2021-01-15.
Ansökan Kangos Kultur och ekologiskola 2020-10-14.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Ekonomienheten
Kangos Kultur och ekologiskola
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS.2021.20 613

Kulturskolan filmskapande
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar ge kulturchefen i uppdrag att utreda
förutsättningar för att utöka kulturskolans utbud med filmskapande och söka externa
medel för genomförande.
Ärendet
Enligt de av kommunfullmäktige antagna målen framgår,
”Kulturskolan ska fortsatt vara en prioriterad verksamhet med variation i sitt utbud.”
Enligt en enkätundersökning som gjorts bland grundskolans elever framgår att 54,8 %
av de vill utöva kulturformen film/ animering. Med grund i elevernas intresse kring
filmskapande utformas därför en projektplan för att utöka utbudet på Kulturskolan
med filmskapande i enlighet med elevernas önskemål och kommunfullmäktiges mål
om variation i kulturskolans utbud.
I samband med ansökan om medel från Svenska Filminstitutet krävs en egen insats
från kommunen motsvarande samma belopp som kommunen ansöker om. Ansöker
kommunen om 100 tkr, ska kommunens insats vara 100 tkr. Dessa medel kan räknas
ut som del av tjänst eller på annat sätt. Utrymmet finns att, inom en begränsad till,
disponera tid för planering och genomförande av projektet som, om externa medel beviljas, kommer inkludera kompetensutveckling inom befintlig verksamhet. På lång
sikt avser projektet övergå till ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15.
Strategiskplan 2020-2026, s 17.
______
Slutligt beslut expedieras till
Kulturchef

Justerandes sign
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Dnr. KS.2021.21 619

Bidrag till Kangos Kultur- och Ekologiskola för förskola,
skolbarnomsorg och grundskola
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa
ersättningsnivåer enligt resursfördelning inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola till Kangos Kultur- och Ekologiskola för år 2021.
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 2021-01-15.
Internbudget 2021 – barn och utbildning.
______
Protokolls skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Kangos Kultur- och Ekologiskola
Skolchef
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

