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§ 24
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
2022-08-22– 2022-09-15.

-

Skolstart

-

Ledningskonferens

-

Samverkan för bästa skola

-

Kvalitetshjul

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Information från förskolan och skolan
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen som därmed läggs till
handlingarna.
Ärendet
Rektorer för förskolan och skolan informerar om bemanning, kompetens samt kring
arbetsmiljö.
Rektor Lena Hannu informerar från Centralskolan och Smedskolan:
Rektor Maria Sandström informerar från förskolans område.
Rektor Mikael Kemi och skolutvecklare Solveig Nygård informerar från Pajala Västra
rektorsområde: Korpilombolo, Tärendö och Sattajärvi:
Mikael Kemi informerar om Tobaksfri Duo.
_____
Protokoll skickas till
Skolchef
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Arbetsgrupp för digitalisering
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet utser Håkan Kero (KD) till politisk representant till
arbetsgruppen.
Ärendet
Pajala kommun har haft en del dokument tidigare som beskrivit olika satsningar inom
förskolan och skolan vad gäller digitalisering. Regeringen beslutade 2017-10-19 om en
”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”. Utifrån det så fick K-E Malmberg i
uppdrag av skolchefen att skriva ett dokument ”Tankar om digitalisering i skolan”.
Detta dokument bearbetades i en grupp med rektorer och personal den 2 mars 2018
och vidare med alla skolledare den 1 november 2018. Den 14 november 2018 presenterade K-E Malmberg detta dokument för Kultur- och utbildningsutskottet. Vid
samma möte beslutade KUU att uppdra till verksamheten tillsammans med politiken
att ta fram en strategi och handlingsplan för digitalisering inom förskolan och skolan.
Den 27 februari kunde den nybildade Digitaliseringsgruppen ha sitt första möte.
Gruppen bestod av rektorerna Jaana Fjordell och Leif Rönnbäck, politiken representeras av Håkan Kero, förskolans representant var Johanna Hjärtström, lågstadiets
Margareta Rova, mellanstadiets Siv Fagervall, högstadiets Britt-Inger Fagervall.
K-E Malmberg fungerade som sammankallande. Gruppens arbete ledde fram till planen ”Digital strategi förskola/skola Pajala kommun 2020 – 2022”. Denna plan bör
revideras under hösten 2022 och antas politiskt under inledningen av verksamhetsår
2023.
Förvaltningens förslag till beslut:
Att barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse politisk representant till arbetsgruppen och att beslut tas om att arbeta fram en ny digitaliseringsplan för tidsperioden 2023 – 25.
Förslag till beslut under sammanträdet
Stig Töyrä (KD föreslår Håkan Kero (KD) till politisk representant.
Beslutsunderlag
Digital strategi i förskola/skola Pajala kommun 2020 - 22
_____
Protokoll skickas till
Skolchef
Håkan Kero

Justerandes sign
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§ 27
Ekonomiuppföljning 2022
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
1. godta redovisad rapport samt beslutar att den slutgiltiga delårsrapporten delges
kommunstyrelsen.
2. uppdra till skolchefen att upprätta en åtgärdsplan för personal- och vikarierekrytering som presenteras för kommunstyrelsen i samband med delårsuppföljning.
Ärendet
Skolchef Leif Rönnbäck och ekonom Markus Waaranperä redogör över det ekonomiska utfallet under perioden januari 2022 – augusti 2022. Delårsbokslutet färdigställs till kommunstyrelsens nästkommande möte.
Redovisar en prognos på 1 600 tkr i underskott.
Förvaltningens förslag till beslut
Att barn- och utbildningsutskottet godtar redovisad rapport samt att den slutgiltiga
delårsrapporten delges kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår att utskottet uppdrar till skolchefen att upprätta en åtgärdsplan för personal- och vikarierekrytering som presenteras för kommunstyrelsen i
samband med delårsuppföljning.
Beslutsunderlag
Ekonomiuppföljning
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Konsekvensbeskrivning 2023
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av redovisning av konsekvensbeskrivning
och beslutar skicka redovisning till budgetberedningen för vidare behandling.

Ärendet
Ramarna är oförändrade med undantag av löneökningsbudget samt budget för
pensionskostnader.
Det finns fortfarande ett mindre utrymme kvar att fördela om ett resultatmål på 2 %
ska uppnås.
Information om investeringsbudgetar finns i minnesanteckningarna från budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning 2023 för Barn och utbildning
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2019.192 606

Svar till Skolinspektionen
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet beslutar godta informationen avseende de två senaste
Skolinspektionsärendena och beslutar att den även delges kommunstyrelsen som är
huvudman för verksamheterna.
Ärendet
Under de fem senaste åren har Skolinspektionen genomfört ett flertal olika typer av
inspektioner i sektorns verksamheter. Några av dessa har renderat i hot om vitesförelägganden på 500 - 600 tkr.
Under sommaren och hösten 2022 har Skolinspektionen meddelat Pajala kommun att
genomförda åtgärder i de två senaste ärendena är tillfyllest, vilket innebär att Pajala
kommun för närvarande inte har några aktuella skolinspektionsärenden.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn och utbildningsutskottet godtar informationen avseende de två senaste Skolinspektionsärendena och beslutar att den även delges kommunstyrelsen som är huvudman för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Svar till skolinspektionen
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Fritidsgården
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet lägger diskussionen till handlingarna.

Ärendet
Skolchefen presenterar en tanke att starta en grupp After school.
Öppet fik, verksamhet utanför skoltid, ett par kvällar i veckan.
Tanken är i nuläget endast på idéstadiet.
Skolchefen presenterar också bilder från besök på fritidsgårdar från andra kommuner.
_____
Protokoll skickas till
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Arbetskläder till idrottslärare
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
1. bevilja arbetskläder för Pajala kommuns tillsvidareanställda idrottslärare i likhet
med de kläder som förskolans personal har.
Ärendet
I ett tidigare beslut har Kommunstyrelsens personalutskott gett förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer för arbetskläder för förskolornas och
fritidshemmens personal (Dnr KS 2018.53 026.) Dessa personalkategorier har
beviljats resurser för arbetskläder. Skillnaden mellan arbetskläder och personlig
skyddsutrustning är att skyddsutrustning är reglerat i lagstiftning. I arbeten där det
ställs krav på särskild skyddsutrustning är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla
detta. Skyddskläder syftar till att minska risken för kroppsskador och de är avsedda
för personligt bruk.
Eftersom arbetskläder inte är reglerat i lagstiftning är det upp till arbetsgivaren att
avgöra om arbetskläder ska bekostas av arbetsgivaren.
I ett förslag från Pajala kommuns idrottslärare föreslås att arbetskläder även ska
erbjudas till den yrkesgruppen eftersom de arbetar utomhus i ur och skur och har
behov av olika typer av idrottskläder. Arbetskläder kan tillhandahållas om
medarbetare utsätts för värme, kyla, nederbörd eller annan klimatpåverkan.
Det bör dock beaktas om dessa yttre omständigheter är dagligen förekommande.
Arbetskläder ska vara beskaffade på särskilt sätt för att kunna vara en skattefri förmån
för arbetstagarna, de ska vara anpassade till arbetet och får inte användas för privat
bruk.
I Pajala kommun finns ett antal tillsvidareanställda idrottslärare som i stor
utsträckning arbetar utomhus. Vidare finns klasslärare som har idrottsundervisning i
sina egna klasser. Arbetet utomhus är för dessa pedagoger ej dagligen förekommande.
Efter genomförd analys så är min bedömning att de kläder som tilldelas förskolans
personal även bör passa för Pajala kommuns idrottslärare.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja arbetskläder för Pajala kommuns tillsvidareanställda idrottslärare i likhet med de kläder
som förskolans personal har.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Skolchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Skolans breda vägledning, spana på ett yrke
Barn och utbildningsutskottets beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
1. besluta att Pajala kommun ska delta i detta utvecklingsarbete tillsammans med
Boden och Älvsbyn samt bevilja täckning för egeninsatsen på 50 tkr.
Ärendet
Projektet ”Spana på ett yrke i Norrbotten”,
Skolans breda vägledning
Ett flertal utredningar har påvisat utbredda brister i skolornas studie-och
yrkesvägledning. Verksamheten är ofta underdimensionerad vilket medför att många
ungdomar inte ser sina möjligheter utan tappar motivationen och/eller gör ogenomtänkta och könsstereotypa gymnasieval.
Följden blir onödiga samhällskostnader och fortsatta problem med
kompetensförsörjningen i flera branscher.
Varför är det så?
Enligt styrdokumenten ska den s k breda vägledningen vara ”hela skolans
ansvar”. Men vanligen saknas tydliga strukturer för arbetet.
Rektorer och lärare har andra prioriteringar och skolhuvudmannens
kvalitetsuppföljning är bristfällig.
Att planera, genomföra och följa upp skolans breda vägledning så att den når varje
elev förutsätter ett ”processtänk” som ofta saknas. I grund och botten handlar det om
lärprocesser där barn och ungdomar, systematiskt och med
genomtänkt progression, ska få successivt ökade kunskaper om arbetslivet,
se möjligheterna inom olika yrkesområden och förstå hur olika yrkesroller passar de
ungas egna förutsättningar, drömmar och mål.
Projektet Spana på ett yrke.
I ett ESF-projekt 2018 - 19 utformade lärare och studie och yrkesvägledare i Kungsbacka och Uddevalla en modell för skolans breda vägledning – ”Spana på ett yrke”.
Stiftelsen Lärlingsfrämjandet tog initiativet och vill nu tillsammans med Boden ta
modellen ett steg vidare i ett utvecklingsprojekt där även Pajala och Älvsbyn
medverkat i planeringen.
Projektets syfte är att med skolan och närsamhället som utgångspunkter ge varje elev i
grundskolan en introduktion till arbetsliv och yrkesval som lägger grunden för
genomtänkta gymnasieval, stimulerar till fortsatta studier och motverkar skolavhopp
och andra s k skolmisslyckanden.
Projektets mål är att utforma en tydlig, stimulerande, transparent och på individ-och
gruppnivå uppföljningsbar ”vägledningsprocess” där den obligatoriska praon i
årskurserna 8 och 9 integreras med studie-och yrkesvägledningen och
ämnesundervisningen med början redan i årskurs 7.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 forts.
Projektets idé är att ge en liten grupp ambitiösa skolor, en från varje kommun, uppdraget att vidareutveckla modellen så att metodik och verktyg kan bli förebilder för
andra skolor. Projektledningen är gemensam och uppdraget ska givetvis vara förankrat hos respektive huvudman.
En central idé i projektet är att skolan ska dra nytta av ungas naturliga nyfikenhet och
skapa en "elevdriven prao" där ungdomarna själva tar reda på fakta och förhållanden
inom yrkesområden som intresserar dem. Det ska ske genom uppdrag som genomförs
"före, under och efter prao på arbetsplatserna eller på något gymnasieprogram.
Processen ska stödjas av ett IT-system så att lärare och vägledare kan fånga upp elevernas iakttagelser och reflektioner på både individ- och gruppnivå och samtidigt få
underlag för översiktlig information till rektor, skolhuvudman, vårdnadshavare, programråd m. fl. Som stöd för skolans (och huvudmannens) uthålliga arbete utformas i
projektet ett antal processverktyg, t ex uppdragsbanker för prao inom olika yrkesområden, årshjul för olika aktiviteter och en rapportgenerator för huvudmannens kvalitetsuppföljning som också inkluderar information till vårdnadshavare, programråd
och andra företrädare för arbetslivet.
Kostnader, tidsplan och organisation
Projektet beräknas kosta 1, 3 - 2 mkr (3 - 5 skolor), ska pågå under två år och ledas av
en styrgrupp, sammansatt av Lärlingsfrämjandet, Boden, Pajala och Älvsbyn.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn och utbildningsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Pajala
kommun ska delta i detta utvecklingsarbete tillsammans med Boden och Älvsbyn samt
bevilja täckning för egeninsatsen på 50 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
_____
Protokoll skickas till
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

