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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 11.30  
 
Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S) §§ 71-80, 82-90 
 Anders Björk, vice ordförande (S). Ordförande § 81 
 Håkan Jansson (KD) 
 Astrid Nerdal ersättare för Magnus Eriksson § 81 
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
          Therese Berg, verksamhetschef utbildning 
 Eva Bergström, verksamhetschef omsorg 
 Beatrice Bergqvist, strateg § 74 
 Astrid Nerdal ej tjänstgörande ersättare. 
  
Utses att justera Håkan Jansson 
  Paragrafer: 71 - 90 
Justeringens tid och plats Måndagen den 2 september 2019 
   
 
Underskrift ................................................................................................ 
  Aina Sjölin Ekman, sekreterare   
  
 ............................................................................................... 
  Magnus Eriksson, ordförande. Anders Björk § 81 
 
 ................................................................................................. 
 Håkan Jansson, justerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

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

Sammanträdesdag 2019-09-02   

Anslaget uppsatt  2019-09-02 Anslaget tas ned 2019-09-23 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 
 
Underskrift      .................................................................................................................................. 

Aina Sjölin Ekman   
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 § 71 
 
Dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommer 
- Upprättande av rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande 

behandling. 
 
----- 
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 § 72  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för inläsning av personärenden. 
 
Sammanträdet återupptas 09.30 för beslut i personärenden. 
 
----- 
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KS-19/00949  § 73 
 
Informationsärenden – omsorg 
 
Personalinformation 
- Ny verksamhetschef. 
- Ny enhetschef. 
- Översyn ledningsorganisation. 
- Sjukstatistik. 

 
Verksamhetsinformation 
- Utvärdering sommaren. 
- Återkoppling från möten i verksamheten. 
- SÄBO platser under året. 
- Statistik gällande utskrivningsklara. 
 
-----  
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KS-19/00904 § 74 
 
Informationsärenden – utbildning 
 
- Rekryteringsläget.  
- Skolinspektionen genomför tillsyn i Norsjö kommun.  
- Redovisning av pågående projekt – Strateg redovisar. 
- Change the game. 
 
-----  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02  6 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00887 § 75 
 
Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 
Verksamhetschef Eva Bergström och verksamhetschef Therese Berg 
redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive utbildning till 
och med juni månad 2019. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00378 § 76 
 
Fotvårdsverksamhet  
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Kristina Holmström 
Kommunen har i 40 års tid haft en medicinsk fotvårdare anställd som utförd 
fotvårdsbehandlingar för medborgarna och dessutom har medicinska 
behandlingar sålts till hälsocentralen utifrån de remisser de skrivit. Att 
bedriva fotvård är ingen tvingande verksamhet för kommunen. 
Hälsocentralen har möjlighet att skicka remisser till deras egen 
fotvårdsverksamhet som finns på sjukhuset i Skellefteå. 
Under 2018 arbetade fotvårdaren 75% och utförde 875 behandlingar, 711 
till personer över 65, 80 till personer under 65 år och 84 behandlingar 
utifrån remisser från sjukvården. Verksamheten har bedrivits på Storgatan 
43 och någon gång per månad på Solbacka. 
2019-02-01 gick vår fotvårdare i pension. Annonsering har skett 2 ggr dock 
har ingen anställning kunnat genomföras. I nuläget går vår pensionerade 
fotvårdare in på timtid i första hand t.o.m maj. Remisser prioriteras, dock 
har vi inget gällande avtal med hälsocentralen. 
 
Ekonomi  
Fotvården har varit noll budgeterat. 2019 kostade verksamheten kommunen 
4 tkr. Intäkter uppgick till 369 tkr. Lönekostnader till 355tkr och material 
mm 17tkr. En semesterlöneskuld vid avslut på anställningen på 46 tkr 
kommer att belasta 2019. Dock finns ingen kostnad för lokalen inräknad. 
Lokalen har tidigare ingått i blockhyran av Gästis huset. 2018 betalades 
ingen hyra för mars - dec, dock pågår förhandlingar kring hyra i nuläget. 
Beräknad hyra för lokalen på Gästis är 90 000 kr/år. NLAB har framfört 
tankar kring att vid ev. fortsatt behov flytta lokalen till Skolgatan 42 vilket 
sannolikt skulle medföra något lägre hyra. 
 
Verksamhetens förslag till beslut. 
Kommunen avvecklar fotvårdsverksamheten från och med 2019-06-01. 
Inventarierna som tillhör verksamheten går ut till försäljning enligt 
kommunens riktlinjer. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2019-04-08 § 47 att 
fotvårdsverksamheten snarast ska lämna nuvarande lokal. Ärendet 
återremitterades enligt sammanträdets givna direktiv och återupptas vid 
sammanträdet 2019-09-02. 
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 Forts. § 76 
Uou 2019-09-02 
Under maj månad anmälde Angelika Bäckman en nyutexaminerad 
medicinsk fotvårdsspecialist från Lycksele sitt intresse av att komma till 
Norsjö och arbeta. Hon började sin anställning 3 juni på 50% och hon tänker 
sig kunna utöka sin tjänstgöringsgrad senare. Hon nyttjar fortfarande 
lokalen på Gästis.  
 
Ledningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen (ÄFO) har undersökt 
flera alternativ och vårt förslag är att flytta fotvården till f.d. hemtjänstens 
omklädningsrum på Klockarbo. Vi föreslår också att samordna och flytta 
även dagvårdens lokaler dit. Utifrån begränsad budget och eventuell 
undersökning av ytterligare alternativ har dock ännu inga avtal skrivits. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelser (aktbilaga). 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-04-08 § 47 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Ärendet avslutas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Anette Johansson 
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KS-19/00532 § 77 
 
Ungdomsinitiativ - Återinför gemensamma måltider på 
Klockarbo och Gästis  
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att återinföra 
gemensamma måltider på Klockarbo och Gästis. 
 
Omsorgen tackar för ungdomsinitiativförslaget. 
 
Avdelningen äldre och funktionsnedsättningsomsorgens yttrande. 
 
Frågan om att återinföra gemensamma måltider på Klockarbo Och Gästis 
har den 25 mars 2019 varit upp till beslut i kommunfullmäktige. Det fanns 
en motion från Kristdemokraterna angående återinförande av måltidsservice 
i matsalarna på Trygghetsboende. 
Omsorgens yttrande utifrån motionen: 
Omsorgen vill stå kvar vid tidigare uppfattning 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 
Motionen avslogs vid kommunfullmäktiges möte. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt avdelningen äldre och funktionsnedsättningsomsorgens yttrande 

anses ungdomsinitiativet besvarat.  
----- 
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KS-19/00277 § 78 
 
Motion – Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att införa en förenklad 
biståndsbedömning inom hemtjänsten. 
 
Individ- och familjeomsorgens yttrande 
Verksamheten ser inga hinder för att införa möjligheten till 
hemtjänstinsatser utan föregående behovsprövning. Arbetet med riktlinjer är 
redan påbörjad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (bilaga) 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Enligt individ- och familjeomsorgens yttrande anses motionen som 

besvarad.   
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Gruppledare Centerpartiet 
Hanna Lundström  
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KS-19/00888 § 79 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2019 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteman är kommunchef Katarzyna Wikström.  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 2019 kvartal 2 
fanns det fem SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre 
månader.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer. 
SoL – Permanent boende resursbrist, fem personer. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslut 
• Rapporten godkänns. 
 
----- 
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KS-19/00889 § 80 
 
Beslutsattestant och ersättare för projekt P1947 ”Stimulans-
medel inom psykisk hälsa” 
 
Bakgrund 
Utbildnings- och omsorgsutskottet har att utse beslutsattestanter för projekt 
P1947 ”Stimulansmedel inom psykisk hälsa”. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Till beslutsattestant för projekt P1947 ”Stimulansmedel inom psykisk hälsa” 

utses Kristina Holmström med Eva Bergström som ersättare 
• Ansvarsområde fastställs till 430 ”Funktionshinder omsorg”. 
 
----- 
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KS-19/00779 § 81 
 
Ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr  
 
Bakgrund 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 
Norr avseende år 2018 fastställdes av direktionen 2017-02-15. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att 
direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning, aktbilaga. 
Revisionsberättelse, aktbilaga. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet. 
• Kommunalförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
----- 
 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Eriksson (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Akademi Norr 
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KS-19/00921 § 82 
 
Beslutsattestant och ersättare för projekt P1949, 
Lågstadiesatsningen ht 2019/ vt 2020 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beviljats medel 809 017 kronor från Skolverket för 
Statsbidraget ” Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 
2019/2020”.  Projektet avser personalförstärkningar inom lågstadiet.  

 
Ekonomi  
Totalt erhålls 809 017 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 1 
juli 2019 – 30 juni 2020. Utbetalning: Augusti 2019: 50 procent av beviljat 
bidrag. Januari 2020: 50 procent av beviljat bidrag. 

 
Beslutsunderlag 
Registrering av nytt projekt (Bilaga).  
 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 
• Till attestant för projekt P1949, Lågstadiesatsning ht 2019/vt 2020, utse 

Anette Lidén med Therese Berg som ersättare. 
• Ansvarsområde fastställs till 523, Grundskola åk F-9, elevhälsa, särskola 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Anette Lidén 
Therese Berg 
Tina Lundgren  
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KS-19/00899 § 83 
 
Beslutsattestant och ersättare för P1950, Förstudie öppen 
förskola ht 2019/vt 2020 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beviljats medel, 229 564 kr, från Länsstyrelsen för 
Projektet ”Förstudie – Öppen förskola för integration och kunskap i Norsjö 
kommun”.   

 
Ekonomi  
Totalt erhålls 229 564 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 
2019-10-01- 2020-05-31. Hela det beviljade bidraget är utbetalt i juni 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Registrering av nytt projekt (Bilaga).  
 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 
• Till attestant för projekt P1950, Förstudie öppen förskola ht 2019/vt 

2020, utse Therese Berg med Carola Hultin som ersättare. 
• Ansvarsområde fastställs till 500 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren Ekonomichef 
Therese Berg Verksamhetschef Utbildning 
Carola Hultin, Rektor 
Beatrice Bergqvist, Strateg  
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KS-19/00898 § 84 
 
Process och struktur   
 
Bakgrund  
Från och med höstterminen 2019 kommer verksamhetsområdet utbildning 
att arbeta med ett förbättrat och utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Detta 
är också kopplat till hela förvaltningens målstyrning.  
I bilagan beskrivs hur process och struktur är utformad för 
verksamhetsområdet.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Dokumentet gäller från och med höstterminen 2019 
 
Beslutsunderlag 
Process och struktur (bilaga)  
 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 
• Process och struktur för verksamhetsområdet utbildning godkänns. 
 
----- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Verksamhetschef, Therese Berg 
Strateg, Beatrice Bergqvist  
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KS-19/00901 § 85 
 
Återrapportering 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 
2018/2019. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Redovisningen avser läsåret 2018/2019 
 
Beslutsunderlag 
Systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019 (Bilaga). 
Statistik (Bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
• Det systematiska kvalitetsarbetet godkänns 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg, Verksamhetschef 
Beatrice Bergqvist, Strateg 
Carola Hultin, Utvecklingsledare  
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KS-19/00902 § 86 
 
Verksamhetsplan 2019/2020 
 
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 2019/2020 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Verksamhetsplanen antas. 
 
----- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg, verksamhetschef 
Beatrice Bergqvist, strateg  
Carola Hultin, utvecklingsledare  
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KS-19/00903 § 87 
 
Riktlinjer - Frånvaro och ledighet för elever  
 
Bakgrund  
Inom Norsjö kommun beviljas ledighet för elev efter att rektor gjort en samlad 
bedömning av elevens situation. Omständigheter som beaktas är hur länge 
frånvaron gäller, hur elevens studiesituation ser ut – kommer eleven att nå målen, 
kommer ledigheten att påverka målen, kan eleven ta igen förlorad undervisning 
samt hur angelägen är ledigheten. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen 
och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid. 
 
För en god hantering har tydliga riktlinjer tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer (Bilaga) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Riktlinjer om frånvaro och ledighet för elever antas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg, Verksamhetschef 
Anette Lidén, Rektor  
Carola Hultin, Rektor  
Pernilla Hansson, Rektor  
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KS-19/00537  § 88 
 
Ungdomsinitiativ Norsjöskolan – Lön för elever  
 
Bakgrund  
Alexander, Jonas och Edvin i 8A vid Norsjöskolan har via Ungdomsinitiativ 
lämnat förslag om att införa lön för elever. Lärare ska bestämma hur bra 
eleven har arbetat under lektionen och besluta om en lön mellan 1–10 kr för 
eleven. 
 
Kommunen har inte möjlighet att betala lön till eleverna då skola visserligen 
är ett slags arbete, men inte ett avlönat sådant. En del av de skattemedel som 
kommunen förfogar över går till att betala kostnader för skola. Hyra för 
lokaler, lön till lärare, böcker, datorer osv.  
När eleven har fått sin utbildning i grundskolan är det dags att välja 
gymnasium och kanske fler utbildningar därefter. Så småningom kommer 
eleven ut i arbetslivet och då är det dags att erhålla lön.  
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Ungdomsinitiativet avslås med motiveringen att skolgång inte är att 

betrakta som arbete som ska avlönas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Klass 8 A 
Anette Lidén 
Pernilla Hansson 
Therese Berg  
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KS-19/00936 § 89 
 
Förändrade attester  
 
Bakgrund  
Rektorerna inom verksamhetsområdet utbildning har från höstterminen 2019 
delvis förändrade ansvarsområden. Detta medför ett behov av att förändra beslut 
om attestant.  
 

 

 
Tidsaspekt 
Förändringarna föreslås gälla från och med 2019-10-01 

 
Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 
• Beslutsattestanter jämte ersättare utses i enlighet med ovanstående lista. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg Verksamhetschef Utbildning 
Tina Lundgren, Ekonomichef 
Anette Lidén, Rektor 
Carola Hultin, Rektor  
Pernilla Hansson, Biträdande rektor  

  

KST 
 

Ansvar, 
org  

Nuvarande 
personkod  

Person  Ny 
Personkod  

Attestant  Ersättare 

6507 Undervisning 
F-5, 
Bastuträsk 

522 150 Pernilla 
Hansson  

115 Carola 
Hultin  

Therese 
Berg 

6205 Gemensam 
verksamhet, 
särskolan 

523 145 Anette 
Lidén 

115 Carola 
Hultin  

Therese 
Berg 

6206 Undervisning, 
särskolan  

523 145 Anette 
Lidén 

115 Carola 
Hultin  

Therese 
Berg 
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KS-19/00950 § 90 
 
Upprättande av rutin för anmälan till huvudmannen om 
kränkande behandling 
 
Bakgrund  
Upprättande av rutiner för anmälan till huvudmannen om kränkande 
behandling.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller tillsvidare 
 
Beslutsunderlag 
Rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande behandling (bilaga) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 
• Rutinen antas. 
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