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KS-22/00235 § 13  

 
Informationsärenden - omsorg 
 

 Sjukfrånvaro 

 Rekrytering enhetschef 

 Fallolycka Vinkelbo 

 Covidläget 

 Ändring av rapportering av ej verkställda beslut 

 Verksamhetsredovisning till bokslut 

 

-----  
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KS-22/00236 § 14 

 

Informationsärenden – utbildning 
 

- Sjukfrånvaro  

- Draftit Kränkningsärenden – statistik  

- Lokalutredning – förskola och grundskola 

- Samverkan för bästa skola  

- Revidering - satsning av viss högskoleutbildad personal 

- Delårsrapport – Systematiskt kvalitetsarbete 

- Återrapport Bastuträsk 

- Verksamhetsredovisning till bokslut 

 

-----  
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KS-22/00203 § 15 

  

Beslutsattestant och ersättare för projekt P 2241 ” Digital 
transformation för god och nära vård” 

 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson  

  

Deltagande i projekt Digital transformation för god och nära vård 

beslutades om i kommunstyrelsen 2020-03-17 (KS-20/00302) och att 

driftsmedel för lönekostnader omdisponeras från kommunstyrelsens 

förfogande kst 1105 för åren 2020–2022. P2241 har lagts upp för projektet. 

Utskottet behöver utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa 

ansvarsområde för P2241.  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

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

  

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Till beslutsattenstant för P2241 ”Digital transformation för god 

och nära vård” utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och 

som ersättare strateg Hanna Mattsson. 

• Ansvarsområde fastställs till 400.  

  

-----  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Hanna Mattsson 

Eva Bergström   

Tina Lundgren 
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KS-22/00204 § 16 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2246 ”Motverka 
ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om äldre med demenssjukdom 2022” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen under 2022 för att för 

att motverka ensamhet bland äldre och stärka kvaliteten i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom. Utskottet behöver utse 

beslutsattestant och fastställa ansvarsområde för P2246 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01–2022-12-31 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Till beslutsattenstant för P2246 ”Motverka ensamhet bland äldre och 

ökad kvalitet i vården och omsorgen om äldre med demenssjukdom ” 

utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Mattsson 

• Ansvarsområde fastställs till 420. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Hanna Mattsson 

Eva Bergström 

Tina Lundgren  
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KS-22/00206 § 17 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2244 ”säkerställa en 
god vård och omsorg om äldre” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson 

 

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 P2244 har lagts upp för projektet. Utskottet behöver utse 

beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2244. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01–2022-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till beslutsattenstant för P2244 ”säkerställa en god vård och omsorg om 

äldre” utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare 

strateg Hanna Mattsson. 

• Ansvarsområde fastställs till 420. 
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Beslutet skickas till 

Hanna Mattsson 

Eva Bergström 

Tina Lundgren 
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KS-22/00207 § 18 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P 2242 ”Teknik, 
kvalitet och effektivitet” 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Kammarkollegiet under 2022. Syftet 

är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhets-

utveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Överenskommelsen är 

treårig och gäller för åren 2020–2022. Utskottet behöver utse 

beslutsattestant och fastställa ansvarsområde för P2242 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01–2022-12-31 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Till beslutsattenstant för P2242 ”Teknik, kvalitet och effektivitet ” utses 

verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Mattsson 

• Ansvarsområde fastställs till 420. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Hanna Mattsson 

Eva Bergström  

Tina Lundgren 
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KS-22/00208 § 19 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2245 ”Uppdrag 
psykisk hälsa” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson 

 

Omsorgen rekvirerar stimulansmedel under 2022 för fortsatt 

utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 

socialtjänst inom ramen för överenskommelsen Insatser inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention.  Projekt P2245 har lagts upp för 

projektet. Utskottet behöver utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa 

ansvarsområde för P2245 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01–2022-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till beslutsattenstant för P2245 ”uppdrag psykisk hälsa” utses 

verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg 

Hanna Mattsson 

• Ansvarsområde fastställs till 400. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Hanna Lundström 

Eva Bergström  

Tina Lundgren 
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KS-22/00209 § 20 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2247 ”Våld i nära 
relation” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson 

 

Omsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen under 2022 för arbete 

mot våld i nära relation. Socialstyrelsen delar under åren 2020–2022 ut 

utvecklingsmedel till samtliga kommuner i landet. En övergripande 

målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Projekt P2247 

har lagts upp för projektet. Utskottet behöver utse beslutsattestant, ersättare 

samt fastställa ansvarsområde för P2247. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01–2022-12-31. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet besluta 

• Till beslutsattenstant för P2247 ”våld i nära relation” utses IFO-chef 

Jens Lidberg och som ersättare verksamhetschef Eva Bergström 

• Ansvarsområde fastställs till 440. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Jens Lidberg 

Eva Bergström  

Tina Lundgren 
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KS-22/00205 § 21 

  

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2243 
”Äldreomsorgslyftet 2022” 

 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson  

  

Omsorg rekvirerar statsmedel av Socialstyrelsen 2022 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 2022.  

 

Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt 

P2243, Äldreomsorgslyftet 2022. Omsorg föreslår verksamhetschef 

omsorg, Eva Bergström som beslutsattestant med strateg Hanna Mattsson 

som ersättare och att ansvarsområde fastställs till 420.   

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

2022-01-01–2022-12-31.  

  

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut  

• Till beslutsattenstant för P2243 ”Äldreomsorgslyftet 2022” 

utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare 

strateg Hanna Mattsson 

• Ansvarsområde fastställs till 420.  

  

 ----- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Hanna Mattsson 

Eva Bergström  

Tina Lundgren  
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KS-22/00139 § 22 

 

Val av ersättare till ”Samråd vård och omsorg” 

Bakgrund 

Norsjö kommun har att utse en ersättare för vård och omsorg mellan 

kommunerna och regionen. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Sara Eriksson utses som ersättare till ”Samråd vård och omsorg” 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Vald ledamot 

Region Västerbotten 
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KS-22/00028 § 23 

 

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. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Anneli Johansson 

Jenny Lindberg 
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KS-22/00237 § 24 

 

Systematiskt kvalitetsarbete - delårsrapport 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

 

Det övergripande syftet med systematiska kvalitetsarbetet är att aktivt 

arbeta med att utvärdera de metoder vi använder för att nå 

måluppfyllelse utifrån de styrdokument, varje verksamhetsområdes 

gällande läroplan och de övergripande målsättningar som finns. Vi 

ska fylla barnens och elevernas ryggsäckar med de normer, värden 

och kunskaper som de bör ha utvecklat när de lämnar 

grundskolan. Denna delårsrapport avser att utvärdera och analysera 

arbetet med att nå målen i verksamhetsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

SKA delårsrapport, bilaga 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Delårsrapporten godkänns. 

 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Susanne Lidén 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00137 § 25 

 

Lokalutredning - Förskola 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har identifierat att det finns icke ändamålsenliga lokaler 

inom förskola och grundskola i Norsjö kommun. Identifierade brister 

handlar främst om dåligt anpassade lokaler för verksamhetens behov och 

eftersatt underhåll.   

  

Syfte  

För att undvika en serie av kortsiktiga lösningar som riskerar att både bli 

kortsiktiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för 

området Utbildning och Kommunal utveckling tillsammans en samlad 

lokalutredning med fokus på helhetsperspektiv och långsiktighet.   

  

Mål  

Målet är att utredningen ska utgöra beslutsunderlag för beslut om framtida 

investeringar i förskolelokaler fram till 2030.   

  

Avgränsning  

Utredningen omfattar följande verksamheter:   

Kottens förskola – tre avdelningar  

Solsidans förskola – tre avdelningar   

Droppens förskola – en avdelning  

Humlan pedagogisk verksamhet   

Muzzlan - OB pedagogisk omsorg  

 

Myrstacken med två avdelningar tog arbetsgrupp beslut om att tillföra i 

avgränsningen i ett senare skede. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 206 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 6 

Lokalutredning Förskola, aktbilaga 

Verksamhetsanalys Förskola, bilaga  

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande 

----- 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund, Beatrice Bergkvist, Elin Andersson, 

Amanda Rask 
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KS-22/00138 § 26 

 

Lokalutredning - Grundskola 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har identifierat att det finns icke ändamålsenliga lokaler 

inom förskola och grundskola i Norsjö kommun. Identifierade brister 

handlar främst om dåligt anpassade lokaler för verksamhetens behov och 

eftersatt underhåll.   

  

Syfte  

För att undvika en serie av kortsiktiga lösningar som riskerar att både bli 

kortsiktiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för 

området utbildning och kommunal utveckling tillsammans en samlad 

lokalutredning med fokus på helhetsperspektiv och långsiktighet.   

  

Mål  

Målet är att utredningen ska utgöra beslutsunderlag för beslut om framtida 

investeringar i skollokaler fram till 2030.   

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 206 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 6 

Lokalutredning grundskola, aktbilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 

Beatrice Bergkvist 

Elin Andersson 

Amanda Rask 
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KS-22/00224 § 27 

 
Återrapportering av åtgärdsplan för Bastuträsk skola åk 4-5 

 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

Utredning angående flytt av årskurs 4-5 från Bastuträskskolan lyftes 

2021-06-28 utifrån behovet av att huvudman behöver tillgodose 

likvärdig utbildning på alla enheter.  

 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetens åtgärdsplan 

som ska utvärderas två gånger per läsår vid delårsrapporteringen av 

SKA.  

Verksamheten har inte lyft förslag om lönetillägg för ytterområden 

utan arbetat med att stärka behörigheten via att satsa på utbildningar 

inom ramen för Arbetsintegrerat lärande och VAL. Frågan om 

lönetillägg för ytterområden kan vid fortsatt svårighet att rekrytera 

behörig personal att återkomma som åtgärdsförslag.  

Beslutsunderlag 

Analysunderlag Bastuträsk, bilaga  

   

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Återrapporten godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Susanne Lidén 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00238 § 28 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2249, Språkutveckling i 
förskolan 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har fått en bidragsram från Skolverket för 

Statsbidraget ”Språkutveckling i förskolan”.   

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 169 621 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för 

perioden 1 januari 2022–31 december 2022 

 

Beslutsunderlag 

Registrering av nytt projekt, bilaga 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Till attestant utse Sofi Fransson med Camilla Hedlund som 

ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 510 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Sofi Fransson, Beatrice Bergqvist 
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KS-22/00239 § 29 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2248, Statsbidrag 
lärarassistent 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har fått en bidragsram från Skolverket för 

Statsbidraget ”Lärarassistenter”.  Projektet avser anställningen av 

lärarassistenter 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 147 647 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för 

perioden 2022-01-01—2022-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Registrering av nytt projekt, bilaga. 

 

Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 

• Till attestant utse Anette Lidén med Camilla Hedlund som 

ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 523 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Anette Lidén, Beatrice Bergqvist 
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KS-22/00240 § 30 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2250, Statsbidrag 
likvärdig skola 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun får årligen en bidragsram gällande statsbidraget 

Likvärdig skola. 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls under 2022 2 904 040 kr från Skolverket. Bidraget 

redovisas och lämnas för perioden 2022-01-01—2022-12-31. Därefter 

beslutas nya bidragsramar för kommande år.  

 

Beslutsunderlag 

Registrering av nytt projekt, bilaga.  

 

Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 

• Till attestant utse Anette Lidén med Camilla Hedlund som 

ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 523. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Anette Lidén, Beatrice Bergqvist 
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KS-22/00269 § 31 

 

Revidering - Satsning av viss högskoleutbildad personal 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

För att enklare kunna rekrytera och även behålla personal har 

kommunfullmäktige beslutat om en satsning på vissa särskilda 

omsorgsyrken som kräver en högskoleexamen om minst 180 

högskolepoäng (hp), efter förslag från verksamheten. Satsningen är i 

form av bonustrappor för den som tillsvidareanställs i Norsjö 

kommun, för den som utbildar sig och anställs, samt för den som 

väljer att flytta till kommunen. Även redan tillsvidareanställda som 

uppfyller kriterierna kommer att ingå i satsningen.  

 

Examen som omfattas: 

Legitimerad sjuksköterska 

Legitimerad fysioterapeut  

Legitimerad arbetsterapeut 

Socionomexamen (210 hp)   

Fil. kand med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik 

(Socialpedagog). 

 

Verksamhet utbildning ser att även kuratorer bör omfattas av denna 

satsning då även kuratorer inom vårt verksamhetsområde är svåra att 

rekrytera och är en viktig del i kommunens elevhälsoarbete.  

 

Kriterier som avses revideras: 

Socionomer tillsvidareanställs som socialsekreterare 

(utvecklingsledare/förste socialsekreterare), biståndshandläggare och 

LSS-handläggare.  

   

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kriterierna ändras till att även omfatta socionomer som 

tillsvidareanställs som kurator. 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00201 § 32 

 

Direktiv för budget 2023 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Budgetberedningen ska vid några sammanträden under perioden 

februari till maj utarbeta förslag till budgetramar för 2023 och plan 

för 2024 och 2025. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade 

direktiv för det fortsatta arbetet tagits fram. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till direktiv för budget 2023 samt plan 2024–2025, bilaga  

(I budgetberedningen uppdateras bilagan löpande när nya 

skatteprognoser presenteras under vårens budgetarbete) 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Direktiv för budget 2023 godkänns.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Verksamhetschef utbildning 

Verksamhetschef omsorg 

Verksamhetschef kommunal utveckling 
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KS-22/00211 § 33 

 

Årsredovisning för 2021 års räkenskaper och förvaltning 
för Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

1. Årsredovisning 2021 

Redogörelse för 2021 års räkenskaper och förvaltning redovisas 

enligt särskild bilaga. 
 

2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till 

resultatutjämningsreserven (RUR). Tidigare år har maximal 

avsättning beslutats. 
 

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2021 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om 

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den 

ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 

årsbudget. 
 

4. Granskning av 2021 års verksamhet 

Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2021 lämna en 

redogörelse för årets revisionsgranskning där en ingående 

redovisning över genomförda revisionsinsatser presenteras. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 
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KS-22/00212 § 34 
 

Ombudgetering av medel ur 2021 års budget till 2022 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa 

omständigheter, anslag överföras till kommande redovisningsår. 

Överföringen, som behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska 

alltid underställas kommunfullmäktige för prövning. 

 

Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för 

särskild prövning. I budget 2022 finns en (1) miljon kronor avsatta för 

ombudgeteringar på driften. Enligt tidigare politiskt beslut ska 

nämnden redovisa överskott för att ombudgetering av driftmedel ska 

vara möjlig. 

 

När det gäller äskanden om ombudgetering av investeringsanslag från 

ett år till ett annat ska kommunfullmäktige enligt politiskt beslutad 

”Hantering av investeringsbudget” vara restriktiv i bedömningen och 

endast bifalla ytterst angelägna ombudgeteringar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ombudgeteringar, bilaga  

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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KS-22/00220 § 35 

 

Utökning av nattbemanning - Solbacka 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Tobias Ermebring 

 

Nattbemanningen har tidigare minskats på Solbacka, från 4 personer till 3 

personer per natt (-2,0 tjänst 2019). Detta har sedan provats men på grund 

av lokalernas utformning har det fungerat dåligt i praktiken. Det blir en hög 

arbetsbelastning för samtliga tre som jobbar natten, då det i många fall 

krävs dubbelbemanning och man behöver förflytta sig mellan de olika 

hemavdelningarna och mellan övre och nedre plan vid larm och insatser. 

Det innebär samtidigt att det är svårt att begränsa smittspridning då 

personalen behöver röra sig över hela huset. Att kunna begränsa 

smittspridning är viktigt under en pandemi, men också vid influensa och 

vinterkräksjuka m.m.  

 

Under rådande pandemi har det varit helt ohållbart med endast tre under 

natten. Därför har en fjärde nattarbetare satts in sedan december -20 med 

målet att i stället kunna minska på personalen under dagtid för att finansiera 

natten inom egen ram. De olika försök med schemaändringar som gjorts har 

inte lyckats och därför ser verksamheten i stället behöv av att utöka 

tjänsteutrymmet. 

 

Ekonomi  

En utökning till en fjärde natttjänst innebär en utökning om 1,5 

helårsarbetare.  

Beräknad kostnad är ca 700 000 kr inkl. PO/år 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01 och tillsvidare. 

 

Verksamhetens förslag till beslut 

 Utöka tjänster i Solbacka kst 7130 personalbilaga med 1,5 

helårsarbetare 

 Tilläggsbudget beviljas med 700 000 kronor 2022.  

 Kostnaden påföres kst 7130, Solbacka 

 Driftsbudgeten justeras med motsvarande belopp 

 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 26 
 
 
 
 

K:\Protokoll\Utbildnings- och omsorgsutskott\2022\220228.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Begäran avslås. 

• Ärendet skickas vidare till budgetberedningen 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Marita Laine 

Eva Bergström 

Tina Lundgren 

 


