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Plats och tid

Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 11.45

Beslutande

Magnus Eriksson, ordförande (S)
Anders Björk, vice ordförande (S)
Håkan Jansson (KD)

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Therese Berg, verksamhetschef utbildning
Katarzyna Wikström, kommunchef
Carola Hultin, rektor § 27
Astrid Nerdal, ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Broström, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Håkan Jansson

Justeringens tid och plats

Onsdagen den 27 februari 2019, kl. 10.00

Underskrift

Paragrafer:

24 - 39

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

Aina Sjölin Ekman, sekreterare

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

Magnus Eriksson, ordförande

.................................................................................................
Håkan Jansson, justerande

______________________________________________________________________________
BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2019-02-25
Anslaget uppsatt

2019-02-27

Anslaget tas ned

2019-03-20

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift

..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
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§ 24
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändring:
Tillkommer
 Upphandlingsstöd för verksamhetssystem omsorgen.
Under punkten informationsärenden – omsorg
 Nuläge upphandling av nytt journalsystem.
 Möte med chefer gällande personalkostnader.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 25
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för inläsning av personärenden.
Sammanträdet återupptas 09.30 för beslut i personärenden.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 26

Informationsärenden – omsorg









Nuläge, upphandling av nytt journalsystem
Möte med chefer gällande personalkostnader
Nuläge, hälsorum i Bastuträsk
Äldre- och funktionsnedsättningsomsorgen (ÄFO)
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Flykting
SKL-analys av äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 27

Informationsärenden – utbildning







Rektor införs i förskolan
Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet
Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa
Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag
Skolchefsdialog om ökad likvärdighet i utbildningen
Vuxenutbildningen, lokalt nuläge – Rektor Carola Hultin

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 28

Mötesplatsen inom området psykisk hälsa
Beredande tjänsteman är Anette Johansson, enhetschef medicinska enheten.
Bakgrund
Efter en behovsinventering fattades ett beslut om att under en försöksperiod
2018 öppna upp en mötesplats för att personer med psykisk
funktionsnedsättning skulle få möjlighet att träffas i en kravlös miljö. Då de
flesta kommunala insatser för denna målgrupp är biståndsbedömda var vår
förhoppning att kunna fånga den grupp människor som saknade insatser.
Information om mötesplatsen gick ut via olika kanaler och till alla
medborgare i kommunen för att ingen skulle känna sig utpekad eller
exkluderad. Verksamheten har varit öppen en dag per vecka mellan 13-15
och bemannats med 2 personal.
Målsättning
Mötesplatsens målsättning var från början var att erbjuda en plats med
social värme och stöd samt att under dagen kunna erbjuda ett enkelt fika
samt att utformningen av verksamheten skulle ske efter deltagarnas egna
önskemål.
En utvärdering har genomförts som visar att man nått ut till den målgrupp
som var planerat från början. Antalet besökare har varierat från 2-10
personer, men vanligast är nog 5-6 personer/tillfälle.
Utvärderingen visar också att mötesplatsen blivit en trygg plats där de flesta
känner sig bekväma att lyfta frågor och prata om det som känns angeläget.
Det finns en känsla av att gruppen börjat fungera som en självhjälpsgrupp
visar sig genom att vi som personal kan ta ett steg tillbaka i samtalen
eftersom deltagarna bekräftar och stöttar varandra på ett mycket bra sätt.
Deltagarna brukar berätta om mötesplatsens betydelse i deras liv. För någon
kan det vara enda anledningen att den dagen motivera sig att stiga upp, för
någon annan är det en möjlighet att bryta den isolering som varit sedan vi
träffades senast. Oavsett hur deltagarna beskriver mötesplatsens funktion är
den gemensamma nämnaren att den gett en känsla av att ingå i ett
sammanhang och att de känner sig saknade om de inte dyker upp någon
vecka. Mötesplatsens deltagare har även fått välja om de vill ingå i en sluten
sms-grupp vilket också varit uppskattat då de på ett enkelt sätt kan nå
varandra eller ställa en fråga till hela gruppen.
Ekonomi
Stimulansmedel inom psykisk hälsa kan nyttjats till verksamheten.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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Forts. § 28
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Fortsatt verksamhet under 2019
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Verksamheten mötesplatsen får även fortsätta år 2019.
-----

Protokollet skickas till
Anette Johansson, Medicinska enheten
Christel Eriksson, personligt ombud
Katarzyna Wikström, verksamhetschef
Kristina Holmström, avdelningschef ÄFO

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 29

Motion – Återinför matservice i matsalar på trygghetsboenden
Bakgrund
En motion har inkommit från KD Lars-Åke Holmgren, där man vill
återinföra matservice i matsalar på trygghetsboenden.
Omsorgens yttrande
Omsorgen vill stå kvar vid tidigare uppfattning om att matservering på
trygghetsboende inte är ett uppdrag för socialtjänsten. Vårt uppdrag är att
verkställa beslut om matabonnemang i form av matlådor till ordinärt boende.
Utifrån kommunens antagna riktlinjer för trygghetsboende finns
gemensamhetsytor till förfogande där gemensamma måltider kan intas.
Hyresvärden NLAB förfogar över lokalen och eventuell lösning kring en
gemensam matservering.
Yrkande
Håkan Jansson (KD) yrkar följande:
Motionen bifalls.
Magnus Eriksson (S) yrkar följande:
Motionen avslås.
Ordförande ställer proposition på Håkan Janssons förslag och Magnus
Erikssons förslag och finner att utbildnings- och omsorgsutskottet beslutar
enligt Magnus Erikssons förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Magnus Erikssons förslag
Nej-röst för Håkan Janssons förslag
Omröstningsresultat
Med två ja-röster mot en nej-röst antar utbildnings- och omsorgsutskottet
Magnus Erikssons förslag.
Beslutsunderlag
Motion (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Motionen avslås.
----Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (KD)
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 30

Familjehemsenhet inom region 10
Bakgrund
Socialtjänster i glesbygd har under en lång period stått inför stora
utmaningar när det gäller rekrytering av egna familjehem. Intresset för att
bli familjehem är svalt och det är svårt att hitta kanaler för att locka intresse
från privatpersoner att ta på sig uppdrag från kommuner, där
glesbygdskommuner ofta saknar egna familjehem. Många familjehem väljer
att gå till privata företag och därigenom åta sig uppdrag. Familjehem i
privata företag får genom företaget ofta veckovis handledning av
konsulenter, utbildningar och ett utbrett stöd. De konsulentstödda
placeringarna kostar ofta mer än dubbelt så mycket som kommunens egna
familjehem och ibland så mycket som tre gånger mer. Detta trots att det inte
alltid finns behov av det extra stöd som konsulenten kan ge i det fall
placeringen har stora utmaningar.
Vi har idag en familjehemsgrupp inom Region 10, med representanter från
kommunerna, som träffas regelbundet för att arbeta med familjehemsfrågor i
samverkan. Det är dock tydligt att det behövs mer resurser för att kunna
rekrytera och behålla familjehem i kommunal regi, där familjehem ska
kunna erbjudas extern handledning och regelbunden fortbildning.
Utifrån detta uppstod en tanke om en familjehemsenhet, där vi i samverkan
ska kunna ges möjlighet att till större del arbeta med marknadsföring,
rekrytering och utbildning av familjehem. Familjehemsenheten ska också
arbeta med att upprätta en gemensam familjehemsbank, där det ska gå att
söka och matcha familjehem, som alla kommunerna ska ha tillgång till vid
behov. Familjehemsenheten är tänkt att bestå av 1.5 tjänster fördelat på
region 8:as kommuner, fördelat inom befintliga resurser.
Syftet med att införa en familjehemsenhet i Region 10 är att underlätta och
effektivisera marknadsföring och rekrytering av familjehem. Syftet är också
att genom en gemensam familjehemsbank skapa möjligheter att med dessa
gemensamma resurser till större del tillgodose behovet av familjehem, utan
att behöva förlita sig till konsulentföretag. Genom en familjehemsenhet ska
behovet av extern handledning och utbildning av familjehem också kunna
tillgodoses.
Risken med att inte få till stånd en familjehemsenhet är att möjligheterna att
rekrytera egna familjehem inte kommer att förändras. Det finns idag ofta
inte resurser att tillgodose behovet av marknadsföring, rekrytering och
fortbildning hos de kommuner som saknar egna familjehem. Det arbete som
handläggare i kommunen idag gör enskilt i varje kommun kan effektiviseras
genom familjehemsenhetens övergripande samverkan.
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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Forts. § 30
Genom att skapa möjligheter för rekrytering och fortbildning av familjehem,
ökar möjligheterna för att få trygga familjehem som känner ett förtroende i
att ta uppdrag direkt från kommunerna i Region 10.
Ekonomi
Den årliga kostnaden är 34 782 kr, det finns förväntan på att minska
kostnader för köp av huvudverksamhet med motsvarande eller mer.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Samverkansavtalet föreslås gälla i 3 år.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal (bilaga)
Riktlinjer (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Samverkan ingås med Region 10 gällande bildande av en familjehemsenhet inom region 10.
-----

Protokollet skickas till
Hanna Lundström
Katarzyna Wikström
Koordinator Region 10

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 31

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bakgrund
De ekonomiska riktlinjerna för Norsjö kommun är i behov av revidering.
Förslag till nya uppdaterade riktlinjer har upprättats.
Beredande tjänsteman är utvecklingsledare Rebecca Eriksson.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Från och med 2019-04-01
Beslutsunderlag
Riktlinjer (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Upprättade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas.
-----

Protokollet skickas till
Rebecca Eriksson
Hanna Lundström
Katarzyna Wikström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 32

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), kvartal 4 2018
Bakgrund
Beredande tjänsteman är Ulf Marklund. 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 2018 kvartal 4
fanns det tre SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader.
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer.
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer.
SoL – Permanent boende, tre personer.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Kommunfullmäktige beslut
Rapporten godkänns.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 33

SKL’s analys av äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen
Bakgrund
Norsjö kommun har av Sveriges kommuner och landsting (SKL) beställt en
genomlysning av äldreomsorgen och IFO. Analysen som efterfrågades har
behandlat:
-

Ökade kostnader inom äldreomsorg
Fleråriga budgetöverskridande inom socialtjänst.
Sammanställning av bakomliggande orsaker till ökade kostnader

Beslutsunderlag
Presentation av analysen (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Verksamhetschef omsorg får i uppdrag att påbörja arbetet samt att
upprätta en handlingsplan utifrån slutsatser i SKL’s analys.
• Återrapport sker vid utskottets sammanträde 2019-05-27.
-----

Protokollet skickas till
Katarzyna Wikström
Kristina Holmström
Hanna Lundström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 34

Systematiskt kvalitetsarbete - delårsredovisning
Bakgrund
All utbildningsverksamhet som styrs av Skollagen 2010:800 har skyldighet
att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet ska syfta till att
verksamheten planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet. Eventuella
brister blir på så sätt tydliga och kan åtgärdas.
Arbetet ska ske både på huvudmanna- och enhetsnivå.
Vid mitten av läsåret genomförs en delårsredovisning som beskriver det
aktuella nuläget.
Beslutsunderlag
Delårsredovisning (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
• Delårsredovisningen godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Therese Berg, Carola Hultin, Beatrice Bergqvist, Anette Lidén, Maria
Eriksson, Pernilla Hansson, Sofi Fransson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 35

Kommunfullmäktiges övergripande mål Norsjö kommun 2019 2022
Bakgrund
Norsjö kommun har beslutat om en vision och fokusområden som ska gälla
från och med 2019-02-04. Baserat på visionen och fokusområden ska
kommunfullmäktige besluta om övergripande mål för kommunen som ska
gälla under mandatperioden 2019 - 2022.
Förslag till övergripande mål har upparbetats av kommunförvaltningens
verksamheter och ledning. En avstämning i form av en workshop med
gruppledare från alla partier har genomförts.
Till kommunstyrelsen 2019-03-12 presenteras ett huvudförslag med
övergripande mål och en struktur för bidragande delmål respektive
indikatorer. Uppföljning av målen och dess måluppfyllelse sker löpande
under åren i utskott samt redovisas formellt i delårsrapporter och
årsredovisningar.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Övergripande mål ska gälla från och med kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-03-25.
Beslutsunderlag
Övergripande mål (biläggs inför kommunstyrelsens sammanträde 2019-0312)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Kommunchef, stabs- och verksamhetschefer, förtroendevaldas gruppledare.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 36

Direktiv för budget 2020
Bakgrund
Budgetberedningen ska vid ett antal sammanträden under perioden februari
till och med april utarbeta förslag till budgetramar för 2020 och plan för
2021 och 2022. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv
för det fortsatta arbetet tagits fram.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Ombudgetering av medel ur 2018 års budget till 2019
Bakgrund
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 2019 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgeteringar på driften.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 38

Årsredovisning för 2018 års räkenskaper och förvaltning för
Norsjö kommun
Bakgrund
1. Årsredovisning 2018
Redogörelse för 2018 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 2018
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 2018 års verksamhet
Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2018 lämna en
redogörelse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning
över genomförda revisionsinsatser presenteras.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 39

Upphandlingsstöd för verksamhetssystem omsorgen
Beredande tjänsteperson Katarzyna Wikström
Bakgrund
Norsjö kommun kommer att upphandla verksamhetssystem för omsorgen.
Under 2018 har verksamhetsrepresentanter arbetat med inhämtning av
information gällande aktuella system samt kartläggning av ska-krav för en
upphandling. För att säkerställa att systemet uppfyller verksamhetens krav
samt att införande kommer att vara ändamålsenligt föreslås ett konsultstöd
för processen. Konsultstödet behöver upphandlas eftersom kostnaden
förväntas ligga över två prisbasbelopp.
Ekonomi
Upphandlingsstödet kommer att tas in på löpande timpris och förväntas
uppgå till cirka 150 000 kr.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Upphandlingen förväntas vara klar i september 2019 och systemet införas
under 2020.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Konsult för upphandling av system för omsorgen anlitas.
• 150 000 kronor hänvisas ur kostnadsställe 1105 ”KS-förfogande”.
• 150 000 påföres kostnadsställe 7015 ”Gemensamt omsorg”.
-----

Protokollet skickas till
Katarzyna Wikström
Kristina Holmström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

