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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Digitalt möte måndagen den 23 augusti kl. 08.30 – 10.30 

 

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S)  

 Anders Björk, vice ordförande (S) 

 Håkan Jansson (KD)  

 Gunnar Broström (V) ersättare för Håkan Jansson (KD) § 60 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

          Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning 

 Eva Bergström, verksamhetschef omsorg 

 Gunnar Broström, ej tjänstgörande ersättare 
  

Utses att justera Anders Björk 

  Paragrafer: 60 - 70 

Justeringens tid och plats Måndagen den 23 augusti 
   
 
Underskrift ................................................................................................ 

  Aina Sjölin Ekman, sekreterare   

  
 ............................................................................................... 

  Magnus Eriksson, ordförande 

 
 ................................................................................................. 

 Anders Björk, justerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

BEVIS  
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala 

anslagstavla   

Sammanträdesdag 2021-08-23   

Anslaget uppsatt  2021-08-24 Anslaget tas ned 2021-09-15 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

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

Aina Sjölin Ekman 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-08-23  2 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00840 § 60 

 
Informationsärenden – omsorg 
 
Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 

- Introduktion av nyanställda (Erik Forsberg presenterar)  

- Rekryteringar 

- Sjuktal  

- Kort information om sommaren 2021 

 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00839 § 61 

 

 

Informationsärenden – utbildning 
 

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

- Sjukfrånvaro 

- Kränkande behandling 

- Kvalitetsarbete 

- Verksamhetsplan 

- Presentation ny rektor  

 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00847 § 62 

 

Ekonomisk redovisning 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund och Eva Bergström. 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med juli 2021 för 

verksamhetsområdet utbildning respektive omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska rapporter (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00749 § 63 

 
Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 
sjukvård i Västerbotten  
 

Bakgrund  

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den ska vara 

av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en region 

ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas 

en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i hemmet, i korttidsvistelse 

(SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i dagverksamhet (SoL) och daglig 

verksamhet (LSS). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, 

ska en region sluta avtal med kommunerna inom regionen om omfattningen 

av och formerna för läkarmedverkan.  

 

I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom att 

en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan i särskilt och ordinärt 

boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen, har de 

länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 

kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen gjort en 

översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar för 

läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två tidigare 

avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer.  

Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal hälso-och 

sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende 

och Ramavtal om läkarmedverkan). Avtalet kommer att få en annan layout.  

 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2021 

att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 

Västerbotten besluta:  

Att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten 

 

Återkoppling av fattat beslut skickas senast 2021-10-31.  

 

Beslutsunderlag 

Ramavtal (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västerbotten fastställs. 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 Forts. § 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Britta.edstrom@regionvasterbotten.se 

Eva Bergström 

Carin Östlund 

mailto:Britta.edstrom@regionvasterbotten.se
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00822 § 64 
 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström.   

 

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal 

rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i 

avidentifierad form. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2021 kvartal 2 

fanns det ett LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader.  

 

LSS – Kontaktperson, resursbrist, en person 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut 

• Rapporten godkänns. 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00838 § 65 
 
Återrapport Systematiskt kvalitetsarbete 

  

Bakgrund   

Verksamhetsområdet utbildning bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i 

linje med Skollag och övriga styrdokument. Här följer en redovisning av det 

systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Redovisningen avser läsåret 2020/2021. 

 

Beslutsunderlag  

Systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 (bilaga). 

Statistik (bilaga). 

 

Utbildning- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen godkänns. 

  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Camilla Hedlund 

Beatrice Bergqvist 

Susanne Lidén 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00836 § 66 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

Bakgrund  

Utifrån de i kommunfullmäktige beslutade målen för Norsjö kommun har 

varje verksamhetsområde ett arbete att göra. Inom verksamhetsområdet 

utbildning kopplas detta samman med systematiskt kvalitetsarbete.  

Här följer en verksamhetsplan som beskriver det tänkta arbetet som ska ske 

för att nå så hög måluppfyllelse som möjligt.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Planen gäller för läsåret 2021/2022. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

• Verksamhetsplanen antas. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Beatrice Bergkvist 

Susanne Lidén 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00769 § 67 

 

Handlingsplan - Misstanke om att barn riskerar att fara illa 
 

Bakgrund  

Revidering av planen ska göras en gång per år. Några justeringar är gjorda 

och framgår i dokumentet. Justeringar handlar om att vissa omskrivningar 

med samma betydelse samt uppdatering av länkar.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Börjar gälla från och med 2021-09-01 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för misstanke om att barn riskerar att fara illa (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Revidering av handlingsplanen godkänns.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Pernilla Lindberg 

Anette Lidén 

Elisabet Forsberg 

Maria Eriksson 

Sofi Fransson 

Susanne Lidén 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-08-23  11 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00781   § 68 

 
Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas.  

Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 

ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 

den 15 september. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas 

i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är 

offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på 

bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet.  

 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2022 finns redovisat i 

bilaga.  

 

Förslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. Det är 840 000 

kronor mer än vad medlemskommunernas medlemsavgift för 2022 blir 

enligt antagen modell för AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och 

tjänstemän inom privat sektor). För att vi inte ska tappa farten på det 

kompetensarbete som byggts upp under 2021 behöver vi ligga på denna 

nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir mellan 75-80% högre jämfört 

med 2021. Detta förslag gäller bara för 2022 tanken är att om förbundet ska 

fortsätta sin verksamhet efter 2022 så ska vi ha goda möjligheter att kamma 

hem ett ramprogram som kommer att ge förbundet nya resurser. 

 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 

möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten.  

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan för 2021, aktbilaga 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Budget och verksamhetsplan godkänns. 

• För 2022 godtas en tillfällig höjning av medlemsavgiften med 31 300 kr 

(från 41 300 till 72 600). Kostnaden tas ur befintlig budget. 

 

Protokollet skickas till 

Akademi Norr, Camilla Hedlund 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00781 § 69 

Stipendier och reseersättning – Akademi Norr   

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman  

  

Varje år sedan 2009 har kommunalförbundet tillskrivit kommunerna att ta 

beslut om stipendier till studenter som gör ett examensarbete för 

kommunens räkning. Stipendiet har varit på 10 000 kronor samt en 

reseersättning på 3 000 kronor. Kommunerna har beviljat ett till tre 

stipendier per år. Lärcentrum i medlemskommun har haft huvudansvaret för  

att marknadsföra att stipendierna finns. Det har varit lite blandat utfall på 

hur många stipendier som faktiskt delats ut.  

  

Förslag är att göra ett nytt krafttag där vi gemensamt via Akademi Norr 

marknadsför att dessa stipendier finns. Det är också viktigt att samla upp 

och visa på de examensarbeten som blivit till genom denna satsning.   

  

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun avsätter ett minimumbelopp om minst 10 000 kronor 

för ett eller fler stipendium/examensarbete per år samt en reseersättning 

på 3000 kr.  

• Kostnaden belastar kst 6622 ”Grundläggande undervisning, 

vux/gymnasievux” och tas ur befintlig budget.  

  

 ----- 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Akademi Norr  

Camilla Hedlund  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00804  § 70 

 
Subventionerade boendekostnader vid VHU – Akademi Norr  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

En del i att bli en attraktiv arbetsgivare för medlemskommunerna i 

kommunalförbundet är att ta väl hand om studenter som kommer till 

kommunen för att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Verksamhetsförlagd utbildning är en av de bästa möjligheter en arbetsgivare 

har till att rekrytera personal. I Akademi Norrs arbete med 

universitetsprogram har det kommit till deras kännedom att tröskeln för 

studenter som ska göra sin VFU i någon av Akademi Norrs kommuner möts 

av dålig information och/eller dyra boendelösningar. Ett tydligt mål för 

Akademi Norr är att vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara 

attraktiv för studenter. Ersättningen från universitet för boende till studenter 

som får VFU i någon av våra kommuner är på cirka 2780kr per månad. 

Lycksele är en kommun som löst denna situation med att erbjuda 

boendelösning för studenter där de subventionerar mellanskillnaden. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun erbjuder studenter som gör VFU i kommunen ett 

förslag på kostnadseffektiv boendelösning som inte överstiger 

ersättningen från universitet eller högskola.  

• Eventuella kostnader för subventioner av boende belastar respektive 

verksamhet och tas ur befintlig budget. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Akademi Norr 

Camilla Hedlund 

 

 

 


