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Plats och tid Kommunkontoret, digitalt kl. 08.30 – 10.25 

 
 

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S) 

 Anders Björk, Vice ordförande (S) 

 Lena Brännström (KD) 

 

  

 

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Beatrice Bergqvist, strateg   

 Eva Bergström, verksamhetschef omsorg 

 Eleonor Hedman, kommunchef 

 Gunnar Broström (V) ej tjänstgörande ersättare 

 Astrid Nerdahl (S) ej tjänstgörande ersättare 

 Glenn Lundgren, socialsekreterare § 8 
  

Utses att justera Lena Brännström Paragrafer: 1 - 12 

 
 

Justeringens tid Tisdagen den 18 januari 2022, kl. 10.00 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………………. 

 Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Magnus Eriksson, ordförande 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Lena Brännström, justerande 
 
 

BEVIS 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens 

digitala anslagstavla   

 

Sammanträdesdag 2022-01-17   

 

Anslaget uppsatt  2022-01-19 Anslaget tas ned 2022-02-10 

 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

Underskrift .................................................................................................................................. 
Aina Sjölin Ekman  
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KS-22/00023 § 1  

 
Informationsärenden – omsorg 
 

- Sjuktal 

- Sommarutvärdering och planering inför sommaren 2022 

- IVO-ärende 

- Rutin – Rapport ej verkställda beslut 

- Lokal handlingsplan suicidprevention 

 

----- 
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KS-22/00026 § 2 

 

Informationsärenden - utbildning 
 

- Sjukfrånvaro 

- IKE-prislista 
- IKE Gy kostnadsbeskrivning  

- Draftit Kränkningsärenden – statistik 

- Arbetsintegrerad lärarutbildning Fritidshem 

- Statsbidragskalendern 

- Trivselenkät 

- Lokalutredning 

- Samverkan för bästa skola 

- Fjärrgymnasiet - avtal 

 

----- 
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KS-22/00022 § 3 

 

Reviderad riktlinje för systematiska loggkontroller 
    

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Lundström 

 

Riktlinjer för systematiska loggkontroller behöver revideras. 

Förändringarna i riktlinjerna berör endast tillvägagångssättet för att hämta 

ut loggkontroller ur verksamhetssystemet. I tidigare riktlinjer stod det att 

respektive chef behöver begära ut en lista med loggar från systemförvaltare. 

Eftersom det nya verksamhetssystemet möjliggör att de flesta cheferna kan 

hämta ut listorna själva har detta reviderats.  

 

Ekonomi  

Ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Riktlinjen gäller tills vidare och revideras vid behov. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Den reviderade riktlinjen för systematiska loggkontroller som gäller 

från beslutsdatum och tills vidare antas. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Hanna Lundström 
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KS-22/00021 § 4 

 
Reviderad riktlinje för bedömning av skyddsåtgärder 

    
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Carin Östlund 

 

En och samma åtgärd kan dels förekomma med den enskildes 

samtycke i syfte att vara en hjälp för denne, dels vara en tvångsåtgärd 

om den tillhandahålls mot den enskildes vilja. Ett bälte kan till 

exempel vara ett hjälpmedel som bidrar till att den enskilde sitter bra 

och känner sig trygg och säker samt möjliggör aktivitet. Bältet kan 

också vara en otillåten tvångsåtgärd om den enskilde visar att han 

eller hon inte vill vara fastspänd utan upplever det obehagligt. 

 

Inom vård och omsorg för vuxna får inte tvångs-, begränsnings- och 

skyddsåtgärder användas mot individens vilja. Detta styrs i 

Regeringsformen i Sveriges grundlag om grundläggande fri- och 

rättigheter och mot Europakonventionen angående mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Dessa rättigheter får bara 

inskränkas med stöd av lagar. Hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade bygger på frivillighet, och innebär att man inte kan 

vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Att jobba personcentrerat med 

varje person underlättar för att kunna läsa av och bemöta, hjälpa och 

stödja i det som är viktigast för stunden. 

 

Riktlinjen syftar till att utifrån rättsläget ge ett stöd för 

verksamheterna. Beskriva ansvarsområden och betona vikten av 

förebyggande systematiskt kvalitetsarbete. Den enskildes säkerhet 

måste tillgodoses utifrån lagar där respekt för individens själv-

bestämmande och integritet är ledord. Beslut om skyddsåtgärder ska 

utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. 

 

Riktlinjen gäller för personer som omfattas av kommunal hälso- och 

sjukvård. 

 

Ekonomi  

Ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Riktlinjen gäller tills det blir någon förändring i rättsläget. 
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 Forts. § 4 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjen för bedömning av skyddsåtgärder, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Den reviderade riktlinjen för bedömning av skyddsåtgärder antas. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Carin Östlund 
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KS-22/00025 § 5 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt ”Hållbart arbetsliv” 
2021 och 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Lundström 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen under 2021 och 2022 

för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel 

kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten 

prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller 

arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Inom omsorgen 

berör detta heltidsresan och personalplaneringssystem med hållbara 

scheman.  

 

Pengarna rekvirerades sent 2021, och nya medel rekvireras för 2022 med 

separat återredovisning så projektnummer behövs för både 2021 och 2022. 

 

2021: Projekt P2153 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver 

utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2153. 

 

2022: Projekt P2240 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver 

utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2240. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

P2153: 2021-01-01--2021-12-31. 

P2240: 2022-01-01--2022-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Till beslutsattenstant för P2153 ”Hållbart arbetsliv” utses 

verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Lundström 

• Till beslutsattenstant för P2240 ”Hållbart arbetsliv” utses 

verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Lundström 

• Ansvarsområde fastställs till 420. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Hanna Lundström 

Eva Bergström, Tina Lundgren  
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KS-22/00038 § 6 

Återrapportering Lisa Lundmarkfonden 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 

Kommunen erhöll genom arv, medel som samlades i en fond. En 

gång per år får verksamheterna ansöka om medel till olika ändamål 

för att öka livskvalitén inom äldreomsorgen. 

 

Verksamhetsområde omsorg redovisar en sammanställning av 

kvarvarande medel och medel som nyttjats under 2021 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

20210101 - 20211231 

 

Beslutsunderlag 

Återrapportering Lisa Lundmark-fonden, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Informationen noteras 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eva Bergström 
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KS-22/00027 § 7 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteman är verksamhetschef 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 4, 

fanns det ett LSS-beslut. Ärendet för LSS har avslutats hos IVO då beslutet 

gått ut under detta kvartal och ingen ny ansökan inkommit. Dessutom ett 

SoL-beslut, beslutsdag 2021-07-29 som inte verkställts.  

 

LSS – Kontaktperson, resursbrist, en person 

SoL – Kontaktperson, resursbrist, en person 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Rapporten godkänns. 
 
----- 
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KS-21/01381 § 8 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8:2 
Alkohollagen 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteman Glenn Lundgren, alkoholhandläggare. 

 

Linab AB, ansöker 2021-10-06 om stadigvarande serveringstillstånd 

för allmänheten. Serveringsställe som avses är restaurangen på 

Krogen i Skogen, Bäckerudden. 

 

Att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Linab AB, stadigvarande 

serveringstillstånd för öl, vin, sprit samt andra jästa alkoholdrycker 

till allmänheten. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Tills vidare från och med 2022-01-17. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Linab AB stadigvarande 

 serveringstillstånd för öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker 

 till allmänheten. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Glenn Lundgren 

Jens Lidberg 

Sonja Hellström 

Polisen i Norsjö 

Systembolaget i Norsjö 
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KS-22/00028 § 9 

 
Läsårstider 2022/2023 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

Förslag till läsårstider 2022/2023 har arbetats fram och processats. 

 

Beslutsunderlag 

Läsårstider (bilaga) 

   

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Läsårstider för 2022-2023 antas. 

 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00029 § 10 

 
Inackorderingstillägg för 2022 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Christina Björk 

 

Hemkommunen ska enligt skollagen 15 kap § 32 lämna ekonomiskt 

stöd till elever med offentlig huvudman som behöver inackordering på 

grund av sin skolgång. Skyldigheten gäller till och med första 

kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, 

fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Om stödet ges 

kontant ska det uppgå till minst 1/30 av prisbasbeloppet. Enligt 

skollagen får beloppet avrundas till närmaste lägre hela tiotal kronor. 

Det innebär att inackorderingstillägget för zon 1 höjs. 

Ekonomi  

Prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 48 300. 

Inackorderingstillägget för 2022 föreslås gälla enligt 

nedanstående.  

Zon 1 38 - 174 km:  1 610 kr 

Zon 2 175 – 899 km: 1 735 kr 

Zon 3  900 km och längre:  2 300 kr 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Nivåerna för inackorderingstillägg föreslås gälla under kalenderåret 2022  

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

• De föreslagna summorna för inackorderingstillägg för 2022 antas.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund, Susanne Lidén, Linnea Pedersen, Christina Björk 
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KS-22/00030 § 11 

 

Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) för fritidshem ht -22 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

Huvudmannen ska bereda plats för anställning av 1 lärarstudent antagna till 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem från och med läsåret 

22/23 till och med läsåret 25/26. Anställningarna ska följa gällande 

lagstiftning och kollektivavtal på området.  

 

Lärarhögskolan ska anordna utbildningen i enlighet med vad som framgår i 

bilaga 1 och erbjuda denna till ovanstående antal personer. Lärarhögskolan 

ska samordna stöd och nätverksträffar med skolhuvudmän i syfte att följa 

upp, säkra och utveckla en för studenten hållbar utbildning med hög kvalitet 

och god genomströmning. 

   

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Till och med 2026-06-30 

 

Beslutsunderlag 

Avtal mellan lärarhögskolan och Norsjö kommun, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund  

Maria Eriksson 
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KS-22/00047 § 12 

 
Informationsärende IKE – Interkommunal ersättning 
gymnasieskolan 

 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergqvist 

 

Interkommunal ersättning är den ersättning som hemkommunen 

betalar för elev som går i skola med annan offentlig huvudman. 

Beloppet styrs av vilken utbildning eleven är antagen till och på vilka 

grunder den antagits till utbildningen. 

 

Ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning har undertecknats av 

alla 15 kommuner i Västerbottens län. Det innebär bland annat att 

ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och 

inriktningar.  

 

Syftet med avtalet är 

 

- att elevens val ska vara vägledande för samarbetet mellan 

parterna. 

- att parterna tillsammans genom samarbete och samordning, 

 erbjuder länets ungdomar ett allsidigt utbud av 

 gymnasieutbildningar som är av god kvalitet och tillgängliga i 

 hela länet 

- behovet av kompetensförsörjning i regionen ska beaktas vid 

 planering av utbildningsutbudet 

- att reglera och utveckla samarbetet mellan kommunerna kring 

 gymnasieutbildning så att det finns en dialog mellan parterna om 

 utbud, kostnadsutveckling och kvalitet 

- att utifrån det regionala utvecklingsarbetet gemensamt delta i 

 omvärldsbevakning samt stödja och utveckla sådana 

 utbildningsinriktningar och former för utbildning som bedöms 

 vara strategiskt viktiga för regionens utveckling 

- att i samverkan utveckla elevernas utbildningsresultat 

 

Länets kommuner har en gemensamt framtagen länsprislista. 

Beräkningsmodellen utgår från samverkansavtal om gymnasie-

utbildning i Västerbottens län. 

 

Skälen till länsprislistan är att 
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- skapa den transparens i kommunernas interkommunala avgifter 

som inte minst kommuner utan egen gymnasieskola efterfrågar. 

- länsprislistan används som underlag för tilldelningsbeslut för 

bidrag till fristående skolor 

 

Då Norsjö kommuns elever kan fritt välja gymnasieskola och till 

fristående gymnasieskolor är länsprislistan gällande och till andra 

kommuner betalar Norsjö kommun enligt kommunens prislista.  

 

En jämförelse mellan olika program 2021 

 

 

Totalt har Norsjö kommun 130 elever inskrivna på gymnasiet hösten 

2021. Skulle de elever som valt program i Lycksele istället valt 

program i Skellefteå skulle kostnaderna ha minskat med 664 334 kr 

2021. Baserat på inskrivna hösten 2021. 

 

Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras 

 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund, Beatrice Bergqvist 
 

Program Lycksele Skellefteå Skillnad Elever i Lycksele Fördyring

Bygg- och anläggningsprogrammet 155 096 124 823 30 273 0

Barn- och Fritidsprogrammet 152 280 85 258 67 022 0

El- och Energiprogrammet 124 864 85 258 39 606 2 79 212

Fordon- och transportprogrammet 150 130 132 292 17 838 5 89 190

Fordon - inriktning transport 232 302 136 638 95 664 4 382 656

Handels- och administrationsprogrammet 190 668 94 998 95 670 0

Industritekniska programmet 227 970 131 741 96 229 0

Naturbruksprogrammet inriktning skog 398 642 186 416 212 226 0

Restarang- och livsmedelsprogrammet 179 497 298 505 -119 008 0

Vård- och omsorgsprogrammet 130 300 90 082 40 218 0

Ekonomiprogrammet 129 499 82 282 47 217 0

Estetiska programmet inriktning Musik 200 586 135 850 64 736 0

Naturprogrammet 119 258 85 807 33 451 0

Samhällsvetenskapliga programmet 138 998 82 360 56 638 2 113 276

Teknikprogrammet 126 462 105 182 21 280 0

13 664 334


