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Underskrift      .................................................................................................................................. 

Aina Sjölin Ekman 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 28 

 

Dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 

Tillkommer 

- Ungdomsinitiativ – Kodlås till elevskåpen. 

- Ungdomsinitiativ – Bättre klassrum och skolmiljö. 

- Ungdomsinitiativ – Fickor på sidan av skolbänkarna. 

 

----- 
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KS-21/00418 § 29 

 
Informationsärenden – omsorg 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 
- Rekrytering IFO-chef 

- Rekrytering sjuksköterskor och chef medicinska enheten 

- Sjuktal 

- Läge utifrån Covid-19 

- Antigen-tester 

- Vaccination 

- Äldresatsningen 

 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00419 § 30 

 

Informationsärenden – utbildning 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

- Sjukfrånvaro 

- Kränkande behandling 

- Fjärrundervisning 

- AIL – arbetsintegrerat lärande 

- Delrapport för ökad måluppfyllelse, Bastuträsk skola 

 

----- 
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KS-21/00416 § 31 

 

Ekonomisk rapport 
 
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund och Eva Bergström 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med februari 2021 

för verksamhetsområdet utbildning respektive omsorg. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-04-12  6 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00390 § 32 

 

Handläggning av ekonomiskt bistånd – lokala riktlinjer 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Rebecca Eriksson 

 

Handläggning av ekonomiskt bistånd – lokala riktlinjer är reviderade. 

Föreslagna förändringar är gulmarkerade. 

 

Bilagor 

Riktlinjer (bilaga) 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från beslutsdatum och tills vidare med revidering vid behov  

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Revidering av ”Handläggning av ekonomiskt bistånd – lokala riktlinjer” 

antas och gäller från och med beslutsdatum och tills vidare. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Jens Lidberg 

Rebecca Eriksson 
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KS-21/00391 § 33 

 

Patientsäkerhetsberättelsen 2020 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Carin Östlund. 

 

Årliga patientsäkerhetsberättelsen har initierats och redovisas av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska Carin Östlund. 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) 

upprätthålls. Åtgärder ska vidtas för att förebygga att patienter ska drabbas 

av vårdskador och om åtgärder inte går vidtas omedelbart ska tidsplan 

upprättas. 

 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-

berättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 

under föregåendekalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 

patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhets-

berättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

   

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

1 januari- 31 december 2020 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse år 2020 (bilaga) 

Inlandsstatistik 2020. Redovisning av resultat inom äldre- och 

funktionsnedsättningsomsorgen samt hemsjukvård gällande indikatorer som 

jämförs mellan 8 inlandskommuner (bilaga) 

 

Utbildning och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

• Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2020 antas.  

 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eva Bergström 

Emma Långström 

Carin Östlund 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00392 § 34 

 

Revidering av delegeringsordning gällande dödsboanmälan 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Jens Lidberg 

 

I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § ärvdabalken ska dödsboanmälan 

lämnas av socialnämnden. Delegation på dödsboanmälan till Skatteverket 

ligger idag på administrativ assistent. Dödsboanmälan och arbete därtill 

föreslås i stället hanteras av socialsekreterare på individ- och familjeomsorg, 

som har genomgått en utbildning för detta. Det är endast specifika 

socialsekreterare som ska göra dödsboanmälan och dessa namn ska 

meddelas till folkbokföringsmyndighet. 

 

Socialsekreterare Glenn Lundgren och Elisabet Forsberg föreslås kunna 

göra dödsboanmälan. 

 

Detta innebär att delegeringsordningen behöver ändras, enligt bifogat 

förslag. 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från och med beslutsdatum och tills vidare. 

 

Beslutsunderlag 

Ändringar i delegeringsordning (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Delegeringsordningen revideras enligt bilaga. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Jens Lidberg 

Lena Lindahl 

Eva Bergström 

Ingela Lidström 
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KS-21/00387 § 35 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2145 ”Motverka 
ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen under 2021 för att 

motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom. Fokus kommer att läggas på att stärka 

kvalitet genom uppföljning av beslut samt implementera riktlinjer, rutiner 

och dokumentationsstödet Individens behov i centrum, IBIC. Projekt P2145 

har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver utse beslutsattestant, 

ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2145 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2021-01-01-2021-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till beslutsattenstant för P2145 ”motverka ensamhet och ökad kvalitet i 

vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” utses 

verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Lundström 

• Ansvarsområde fastställs till 420 ”Vård och omsorg enligt SoL och 

HSL”. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Hanna Lundström 

Eva Bergström  

Tina Lundgren 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00388 § 36 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2146 ”Säkerställa en 
god vård och omsorg om äldre” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen under 2021 för att 

säkerställa en god vård och omsorg om äldre. Medlen får användas utifrån 

lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av 

verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara: 

- förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 

- arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom 

- förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i  

enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

- aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 

- öka personalkontinuiteten 

- förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 

regionala hälso- och sjukvården 

- förebygga smittspridning av covid-19 

- utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 

- utveckla informationssäkerheten 

- investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

- övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och 

omsorgen av äldre  

personer 

- kostnader för kompetenshöjande insatser 

Projekt P2146 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver utse 

beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2146. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2021-01-01-2021-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till beslutsattenstant för P2146 ”Säkerställa en god vård och omsorg om 

äldre” utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare 

strateg Hanna Lundström. 

• Ansvarsområde fastställs till 420 ”Vård och omsorg enligt SoL och 

HSL”. 

 

----- 
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Protokollet skickas till 

Hanna Lundström 

Jens Lidberg 

Eva Bergström 

Tina Lundgren 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00389 § 37 

  

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2144 
”Äldreomsorgslyftet 2021” 

 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström  

  

Omsorg rekvirerar statsmedel av Socialstyrelsen 2021 för att stärka 

kompetensen inom vård och omsorg genom att ge ny och befintlig (ej 

tillsvidareanställd) personal möjlighet att genomgå utbildning till 

vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar 

kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till 

vårdbiträde eller undersköterska under 2021.  

 

Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt 

P2144, Äldreomsorgslyftet 2020. Omsorg föreslår verksamhetschef omsorg, 

Eva Bergström som beslutsattestant med Strateg Hanna Lundström som 

ersättare och att ansvarsområde fastställs till 420.   

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

2021-01-01 - 2021-12-31.  

  

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till beslutsattenstant för P2144 ”Äldreomsorgslyftet 2021” 

utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Lundström 

• Ansvarsområde fastställs till 420 ”Vård och omsorg enligt SoL och 

HSL”. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Hanna Lundström  

Eva Bergström   

Tina Lundgren 
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KS-21/00417 § 38 

 

Kränkande behandling 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i 

skollagen är skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever. Det gäller i varje 

verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola.    

Huvudmannen är också skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling.    

   

Under februari och mars 2021 har 7 utredning av kränkande 

behandling inkommit inom verksamhetsområdet utbildning. Personal 

utreder ärendet och vidtar åtgärder.     

   

Utbildnings– och omsorgsutskottet beslut   

• Informationen och vidtagna åtgärder godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 
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KS-21/00428 § 39 

 
Ungdomsinitiativ - Kodlås till elevskåp 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

Kelly Lindgren och Nellie Bergqvist har via ungdomsinitiativ lämnat förslag 

om att de vill ha kodlås till elevskåpen då de anser att nycklarna försvinner 

lätt och det är ganska dyrt med nya nycklar och istället för att köpa en ny så 

är man hellre utan och lägger böckerna på skåpen och då brukar de oftast gå 

sönder eller försvinna grejer.  

För att möjliggöra detta skulle dagens skåp behöva göras om. Det behövs en 

hållare för hänglåset jämfört med dagens låscylinder. Att göra om alla skåp 

och köpa in hänglås med sifferkombination är förenat med både arbetsinsats 

och pengar. För närvarande finns inte möjligheten till att göra om alla skåp.  

 

Dock får förslaget anses som bra och i takt med att elevskåp ersätts med 

nyare varianter ska dessa ha hållare för hänglås.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga) 

 

Verksamhetens förslag till beslut 

Ungdomsinitiativet bifalls och införandet sker succesivt när de gamla 

elevskåpen byts ut 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 
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KS-21/000429 § 40 
 

Ungdomsinitiativ - Bättre klassrum och skolmiljö 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén 

 

Ett flertal elever i åk8A föreslår bättre klassrum och skolmiljö med inköp av 

tex stolar, rullgardiner, högtalare, miljön i c-koppen. Eleverna anser att 

skolmiljön har sett exakt likadan ut under längre tid. Samma struktur och 

princip som de anser inte är motiverande lärmiljö. 

 

Eleverna vill gärna ingå i en grupp som bestämmer över hur och vilka saker 

som ska köpas in och göras om. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga) 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Anette Lidén 
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KS-21/00430 § 41 

 
Ungdomsinitiativ - Fickor på sidan av skolbänkarna 

 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén 

 

Alice Jansson Lindblom och Emmanuela Gudeta har via ungdomsinitiativ 

lämnat förslag om att de vill ha fickor på sidan av bänkarna. Elever på 

högstadiet har upplevt störningar genom att bänkarna är fulla med material 

som tex mattebok, dator, miniräknare, mapp och räknehäfte. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga) 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Anette Lidén 

 

 


