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Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 10.30 

 
 

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S) 

 Anders Björk, Vice ordförande (S) 

 Sara Eriksson (KD) ersättare för Lena Brännström (KD) 

 

  

 

 

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning  

 Eva Bergström, verksamhetschef omsorg 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare 

 Glenn Lundgren, socialsekreterare § 36 

 Malin Berglund, projektledare § 36 

 

Utses att justera Sara Eriksson Paragrafer: 36 - 47 
 
 

Justeringens tid Måndagen den 11 april 2022 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………………. 

 Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Magnus Eriksson, ordförande 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Sara Eriksson, justerande   Gunnar Broström § 43 
 
 

 

BEVIS 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens 

digitala anslagstavla   

 

Sammanträdesdag 2022-04-11   

 

Anslaget uppsatt  2022-04-11 Anslaget tas ned 2022-05-04 

 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

Underskrift .................................................................................................................................. 
Aina Sjölin Ekman  
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KS-22/00422 § 36  

 
Informationsärenden - omsorg 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson, Eva Bergström 

 

- Serveringstillstånd, Glenn Lundgren 

- Sjuktal 

- Covidläget 

- Läget inför sommaren 

- Heltidsresan, Malin Berglund 

 

----- 
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KS-22/00421 § 37 

 

Informationsärenden – utbildning 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson, Camilla Hedlund 

 

- Sjukfrånvaro 

- Draftit kränkningsärenden – statistik 

- Kommunalt aktivitetsansvar 

- Introduktionsprogram SI och IA 

- Lokalutredning nuläge 

- Samverkan för bästa skola 

- Återredovisning - Projekt skolsatsningen 

-----  
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KS-22/00438 § 38 

 

Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 

Beredande tjänstepersoner, Eva Bergström och Camilla Hedlund 

 

Verksamhetschef Eva Bergström och verksamhetschef Camilla 

Hedlund redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive 

utbildning till och med februari månad 2022. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 

 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 5 
 
 
 
 

K:\Protokoll\Utbildnings- och omsorgsutskott\2022\220411.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/00406 § 39 

 

Revidering av ”Tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 
samt funktionsnedsättningsområdet” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson 

 

Tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom vård och omsorg samt 

funktionsnedsättningsområdet (motsvarar riktlinjer) behöver revideras. 

 

Revideringen avser framför allt ett förtydligande avseende tillämpningen av 

taxan för trygghetslarm. Förtydligandet gäller att taxan avser alla typer av 

trygghetslarm inklusive GPS-larm. I revideringen har dessutom alla taxor 

tagits bort, dokumentet hänvisar i stället till beslutade taxor och avgifter i 

kommunfullmäktige, eftersom dessa revideras årligen. 

 

Ekonomi  

Ingen ekonomisk påverkan 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Gäller från beslutsdatum och tills vidare. Revideras vid behov. 

 

Beslutsunderlag 

Tillämpningsanvisningar, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Tillämpningsanvisningar antas och gäller från och med beslutsdatum. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Lena Lindahl 

Erik Forsberg 
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KS-22/00407 § 40 

 

Omdisponering av detaljbudget för verksamhetsområdet 
omsorg 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 

I omsorgens detaljbudget för 2022 har det uppdagats att fyra 

kostnadsställen inte har fått någon budgetfördelning 2022. Detta beror 

sannolikt på den mänskliga faktorn, att man helt enkelt glömt spara i 

planeringsverktyget. Omsorgen behöver därför omdisponera budgeten så att 

dessa kostnadsställen får sin budget. 

 

Budget kan omdisponeras från utskrivningsklara då en ny rutin tillsammans 

med regionen gör att omsorgen ser möjlighet att minska kostnader för 

utskrivningskara. Från Solbacka där man lagt en högre budget för OB än 

vad som bedöms behövas, från Snäckan där man lagt in 500 tkr istället för 5 

tkr för inköp av tekniska hjälpmedel samt från personlig assistans där 

intäktsökningen inte följer med den i övrigt ökade budgeten. 

 

Ekonomi  

Budgeten omdisponeras utifrån bifogat förslag och medför ingen ökad 

kostnad. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Beslutsunderlag 

Omdisponering av omsorgens detaljbudget 2022, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Budget 2022 för omsorgen omdisponeras enligt bifogat förslag. 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Eva Bergström 

Erik Forsberg 

Åsa Eriksson 

Emma Långström 

Marita Laine 

Ingemar Nilsson 

Tina Lundgren 
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KS-22/00234 § 41 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten för provsmakning av vin enligt 8:2 Alkohollagen 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteman Glenn Lundgren. 

 

Idunn Norsjö Wine AB ansöker 2022-02-18 om stadigvarande 

serveringstillstånd för provsmakning av vin till allmänheten. 

Serveringsställe som avses är bryggeriet på Idunn Norsjö Wine AB, 

Algotsvägen 5, 935 32 NORSJÖ. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Tills vidare från och med 2022-04-11. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning lämnas skriftligen till utbildning- och omsorgsutskottet.  

 

Utbildnings och omsorgsutskottet beslut 

• Enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Idunn Norsjö Wine AB 

stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning av vin till 

allmänheten, mellan kl. 14.00 – 19.00. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Glenn Lundgren 

Jens Lidberg 

Lars Normark 

Polisen i Norsjö 
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KS-22/00332 § 42 

 

Rutiner vid elevers frånvaro 
 

Bakgrund  

Revidering av planen har utförts vid behov och vi kommer att göra det 

vartannat är från och med denna revidering. I denna revidering är planen 

upplagd i tabellform för att den ska vara enkel att läsa och se vem som har 

ansvar för åtgärder. 

 

Anmäld frånvaro används inte i dokumentet eftersom frånvaro är frånvaro 

vare sig den är anmäld eller inte. Mycket anmäld frånvaro kan också bli 

problematisk.  

 

I dokumentet är det inlagt vad som ska göras när elev varit frånvarande 

under 2 veckor utan att någon fått kontakt med vårdnadshavare trots 

upprepade försök. 

 

I dokumentet ligger även en enkel utredning som mentor ska använda i 

samtal med vårdnadshavare vid upprepad frånvaro, ca 25%. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Börjar gälla från och med beslut tagits av utskottet 

 

Beslutsunderlag 

Rutiner vid elevers frånvaro, bilaga 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Rutinerna fastställs. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Susanne Lidén, Pernilla Lindberg, Anette Lidén 
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KS-22/00333 § 43 

 

Patientsäkerhetsberättelse för EMI (Elevhälsans Medicinska 
Insats) 2021 
 

Bakgrund  

Enligt Patientsäkerhetslagen samt Hälso- och Sjukvårdslagen ska 

verksamheter som omfattas av lagarna göra en patientsäkerhetsberättelse 

innan 1 mars efterföljande år. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Gäller år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse EMI 2021, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Patientsäkerhetsberättelsen godtas. 

 

----- 

 

På grund av jäv deltar inte Sara Eriksson (KD) i handläggning av ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Anette Lidén, Sara Eriksson, Camilla Hedlund 
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KS-22/00419 §44 

 
Huvudmannens plan för introduktionsprogram på gymnasienivå 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

 

Hemkommunen ansvarar för alla ungdomar mellan 16 och 20 år, som är 

skrivna i kommunen och som inte antagits till ett gymnasium eller valt att 

avbryta sina studier.  

 

Introduktionsprogrammen har ingen nationellt fastställd struktur och längd. 

Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningen ska och får 

innehålla är kortfattad och översiktlig. Det är i stället huvudmannen som 

både har ansvaret för och stora möjligheter att utforma utbildningarna 

utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov. Det är 

huvudmannen som ansvarar för att besluta om en plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen. I planen beskriver huvudmannen de 

introduktionsutbildningar som man erbjuder. För Norsjö kommuns del 

erbjuds ungdomarna ett introduktionsprogram på gymnasienivå i form av 

Individuellt alternativ (IA) eller språkintroduktion (SI). 

 

Ekonomi  

Under läsåret 21/22 har ingen SI bedrivits då elevunderlaget varit lågt. 

Asylsökande från Ukraina kan komma att förändra den prognos som var 

lagt till budget 2023 med en engångsbesparing på SI.   

 

Beslutsunderlag 

Huvudmannens plan för introduktionsprogram på gymnasienivå, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Planen godkänns.  

 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 

Susanne Lidén 
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KS-22/00420 § 45 

 

Huvudmannens plan för kommunalt aktivitetsansvar  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

 

Målgruppen för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är ungdomar mellan 16 

och 20 år som har avslutat grundskolan men saknar behörighet till 

nationella gymnasieprogram, som av någon anledning inte studerar vid 

någon gymnasieskola, som inte har en gymnasieexamen eller studiebevis 

eller som inte har slutförd utbildning som motsvarar gymnasieskolan med 

godkänt resultat.  

 

Det kommunala aktivitetsansvaret ligger på hela kommunens organisation, 

från medarbetare till politiker. En förutsättning för att kunna uppfylla 

kommunalt aktivitetsansvar är en god samverkan mellan olika verksamheter 

inom kommunen. Hemkommunen ska identifiera vilka myndigheter och 

andra aktörer som kan vara aktuella för samverkan. Arbetet med samverkan 

bör vara ett av de områden som beskrivs i en handlingsplan. I den kan man 

även ange mätbara mål, som till exempel vilka aktörer som identifierats för 

samverkan, när eller hur ofta samverkan ska ske, samt förväntade resultat 

som är mät- och utvärderingsbara.  

 

Hemkommunen ska också erbjuda de ungdomarna lämpliga individuella 

åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 

påbörja eller återuppta en utbildning. Här fyller möjlighet till studier på 

hemorten en viktig funktion. 

 

För att kunna möta ungdomars behov behövs en trepartssamverkan och ett 

gott samarbete mellan KAA-handläggare (ca 20%), 

arbetsmarknadshandläggare och IFO. Rektor på gymnasiet är chef för 

KAA. Gemensamma träffar med samverkansgruppen sker vid 

höstterminens respektive vårterminens start, för en gemensam genomgång 

av vilka ungdomar som omfattas.  

 

I de fall där studier inte är aktuellt lotsas ungdomen vidare till 

introduktionsprogram (IA/SI). I de fall där studier inte är ett alternativ 

slussas ungdomen vidare till arbetsmarknadshandläggare för kontakter mot 

arbetslivet alternativt socialtjänsten (IFO) beroende på vilken instans som 

har de bästa förutsättningarna att kunna stötta ungdomen där den befinner 

sig 
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Ekonomi  

Verksamheten i dess nuvarande form ryms inom befintlig ram. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) finns reglerat i skollagen, 29 kap 

§9. 

Behov av åtgärder för ungdomar som uppfyller kriterierna för KAA 

kommer inte att minska över tid.   

 

Beslutsunderlag 

Huvudmannens plan för kommunalt aktivitetsansvar, bilaga. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 

Susanne Lidén 
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KS-22/00418 § 46 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2253 LINN 

 

Bakgrund  

LINN2022 är en unik samverkansplattform för utveckling av 

lärcentrum i Sveriges 29 nordligaste kommuner. 

Målet är att skapa förutsättningar för kommunerna i Norra Norrland 

att öka tillgången till och genomströmningen i utbildning via 

lärcentrum. Norsjö kommun har ansökt om utvecklingsmedel. 

 

LINN2022 finansieras med statsbidrag från Skolverket. 

 

Beslut om beviljade medel Norsjö kommun har beviljats medel för 

utvecklingsinsatser inom projektområde/projektområden: 1. Digitala 

ekosystem: 100 000 2. Stöd för lärande: 150 000 

 

Beskrivning av insatsen/insatserna: 

Digitalt ekosystem: Vi har stort behov att investera i IT-hjälpmedel 

som våra studeranden kan låna på plats. Stöd för lärande: Vi har 

många elever med ett annat modersmål än svenska och dessa elever 

behöver extra stöd i sin utveckling i det svenska språket. Vi har även 

elever med svenska som modersmål som behöver stöd, även där 

främst i sin språkutveckling. 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 250 000 kr under 2022. 

 

Tid: 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Beslutsunderlag 

Registrering av nytt projekt, bilaga. 

 

Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 

• Till attestant utse Susanne Lidén med Camilla Hedlund som 

ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 530. 

 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Susanne Lidén, Beatrice Bergqvist 
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KS-22/00452 § 47 

 

Avtal med vårdgivare  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 

Norsjö kommun ska verkställa beslut om boende i bostad med särskild 

service för vuxna 9 § LSS. Verksamheten har inte möjlighet att verkställa 

detta i egen regi. Verksamheten föreslår att avtal tecknas med 

Västernorrland Utveckling och Omvårdnad. 

 

Ekonomi  

Dygnskostnad 5450 SEK per dygn. Kostnaden uppräknas årligen i januari 

med snittet för omsorgsprisindex föregående år. Första uppräkningen sker i 

januari 2023. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

1 år från avtalstidens start, men möjlighet till förlängning om behov 

kvarstår 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Avtal ingås med Västernorrlands Utveckling och Omvårdnad avseende 

placering på boende med särskild service för vuxna §9 LSS.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingemar Nilsson 

Eva Bergström 

 


