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 § 109 
 
Dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 
 
Utgår 
- Ajournering  
- Personärenden 
 
Tillkommer 
- Under punkten ”Informationsärenden – omsorg” 

- Rekrytering strateg 
- Sjukstatistik 

- Gymnasieförbund 
-----  
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KS-19/01267 § 110 
 
Informationsärenden – omsorg 
 
- Statsbidrag 2019, förstärkning av äldreomsorg 
- Resultat från brukarundersökningar, särskilt boende och hemtjänst. 
- Anpassningar genomförs inom flyktingverksamheten.  
- Rekrytering strateg. 
- Sjukstatistik. 
 
----- 
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KS-19/01268 § 111 
 
Informationsärenden – utbildning 
 
- Skolinspektionens besök – nuläge i processen.  
- Gymnasieförbund.  
- SFI- nuläge och framtida hantering. 
- Återkoppling av indragen pedagogisk omsorg.  
- Återkoppling angående tillförordnad verksamhetschef. 
- Återkoppling SKL:s öppna jämförelser. 
- Återkoppling Sveriges bästa skolkommun 2019. 
- Grundsärskolans och gymnasiesärskolans resultat och arbetssätt. 
- Modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. 
- Statsbidrag sökta för hösten 2019. 

 
----- 
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KS-19/01172 § 112 
 
Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 
Verksamhetschef Eva Bergström och tillförordnad verksamhetschef 
Beatrice Bergqvist redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg 
respektive utbildning till och med september månad 2019. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
-----  
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KS-19/01269 § 113 
 
Detaljbudget 2020 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-24 årsbudget 2020 jämte plan 2021 
- 2022. Nettobudgetanslag för kommunstyrelsens fastställdes till 281,005 
miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamhetsområden fick i uppdrag att 
fördela anslaget till verksamhetsområdena inom kommunstyrelsen samt ta 
fram detaljbudget för 2020.  
 
För budgetåret 2020 föreslås att kommunstyrelsens anslag fördelas enligt 
nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
År 2020 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 
-----  

Kommunstyrelse 281 005 tkr 
varav KS politisk verksamhet 3 648 tkr 
 Kommunförvaltning 277 357 tkr 

    
Kommunstyrelse 281 005 tkr 

varav 
Kommunledningskontor, inkl. KS politisk 
verksamhet 19 419 tkr 

 Kommunal utveckling 32 506 tkr 
 Omsorg 116 989 tkr 
 Utbildning 112 091 tkr 
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KS-19/01161 § 114 
 
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström 
Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen är i behov av 
revidering. 
 
Förslag till revidering har upprättats. Dokumentet har reviderats i sin helhet, 
med förtydligande och alla förekommande insatser finns nu med. Särskilt att 
beakta är hemtjänst vid förenklat beslutsfattande - som utgår ifrån ny 
bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänstinsatser för äldre, 4 
kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft 1 juli 2018. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller från och med beslutsdatum och tillsvidare. Revideras vid behov och 
vid ny mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya riktlinjer (bilaga 1) 
Gamla riktlinjer (bilaga 2) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Upprättade riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 

antas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Hanna Lundström 
Eva Bergström 
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KS-19/01171 § 115 
 
Mötesplats för social samvaro och stöd 
 
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 
förhoppningen att kunna fånga den grupp människor som saknade insatser. 
Verksamheten har varit öppen en dag per vecka mellan kl. 13.00-15.00 
sedan 2018 och bemannats med två personal. 
 
Målsättning 
Mötesplatsens målsättning är att de som vill ska kunna komma till 
mötesplatsen för att dricka en kopp kaffe/te och få social värme och stöd.  
 
En utvärdering har genomförts som visar att man nått ut till den målgrupp 
som var planerat. Antalet besökare har varierat från 2-8 personer, men oftast 
har 5-6 personer kommit per tillfälle. 
Mötesplatsen har blivit en trygg plats där dom känner sig bekväma att lyfta 
frågor och prata om det som känns angeläget. Deltagarna berättar 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. 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 når varandra eller kan ställa en fråga till 
hela gruppen. 
 
Ekonomi 
Mötesplatsen kommer att ske i lokaler som idag nyttjas av dagvården på 
tider lokalen är ledig. Stimulansmedel inom psykisk hälsa kan nyttjas till 
verksamheten samt medel som är avsatta för anhörigstöd. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Fortsatt verksamhet under 2020. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Fortsatt verksamhet för år 2020 godkänns 
 
----- 
Protokollet skickas till 
Anette Johansson 
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KS-19/01162 § 116 
 
Ny taxa för fotvård från och med 2020-01-01 
 
Bakgrund  
Sedan 80-talet har kommunen bedrivit fotvård för äldre personer från 65 år 
samt försäljning av tjänst för medicinska behandlingar till Region 
Västerbotten. Möjlighet har även funnits för övriga personer att boka 
fotvård. 
 
Avgiften för fotvård har inte höjts sedan 2016. 
Avgiften för försäljningen av tjänst för medicinsk fotvårdsbehandling till 
Region Västerbotten har inte höjts sedan 2015. 
 
Överenskommelse om köp av medicinsk fotvård 
Norsjö hälsocentral och Norsjö kommun har nu tecknat ny överens- 
kommelse avseende köp av fotvårdsinsatser. Taxan höjs från 580 kronor per 
behandling till 680 kronor. Den nya taxan ska gälla under tiden 2020-01-01 
– 2020-12-31. 

 
Ekonomi  
En höjning av nuvarande avgift för fotvård för personer över 65 år och äldre 
och övriga bör också göras och är en nödvändig åtgärd för att öka 
fotvårdens intäkter. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Översyn årligen av fotvårdens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från boenderådet på Gästis (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avgift för fotvård höjs med 100 kr från och med 2020-01-01. 
• Ny avgift för personer över 65 år och äldre blir avgiften 500 kr.  
• För övriga personer blir avgiften 600 kr per behandling. 
 
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Region Västerbotten 
Anette Johansson 
Angelika Bäckman 
Lena Lindahl 
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KS-19/01176 § 117 
 
Egenavgifter Nutrition (näringstillskott) 
 
Bakgrund 
Nutritionsstöd i form av näringsdrycker, berikningsprodukter eller enteral 
nutrition (sondnäring) kan vara ett viktigt komplement när energi och 
näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat. Enteral nutrition innebär 
tillförsel av sondnäring via en sond till magsäck eller tarm. 
Vid olika sjukdomstillstånd behövs nutritionsstöd för att säkerställa att 
behovet av energi och näring täcks. Ordination och förskrivning görs i 
kommunens särskilda boendeformer, patienter inskrivna i hemsjukvård och 
LSS-boenden av sjuksköterska, Region Västerbottens dietist alternativt 
läkare. 
 
För personer i särskilt boende med helt matabonnemang tas ingen extra 
avgift ut för de som får hela sitt näringsintag tillgodosett genom 
näringsprodukter. De betalar den av kommunfullmäktige fastställda taxan 
för helt matabonnemang. 
 
För personer i ordinärt boende och inom LSS (Lagen om särskilt stöd och 
service) har landstinget kostnadsansvar för sondnäring och pump. 
Kommunen har kostnadsansvar för aggregat, droppställning, spolsprutor och 
näringsdrycker.  
Region Västerbotten debiterar en egenavgift till enskilda i tre olika nivåer 
för personer som är fyllda 18 år. 
 
Hel nutrition, avgiftsnivå 1800 kr/månad för de personer som har 
sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda näringskälla och i nivå 
överstigande 1 000 kcal per dygn. Smakportioner av finfördelad mat kan 
ingå men har inte som huvudsyfte att vara del av nutritionsbehandlingen.  
 
Halv nutrition avgiftsnivå 900 kr/månad för de personer som har behov av 
specialist livsmedel i sitt dagliga kosthåll, där minst halva men inte hela det 
individuella närings- och energibehovet kommer från speciallivsmedel.  
Avgift för de som har sondnäring som enda näringskälla men i nivå 
understigande 1000 kcal per dygn. 
 
Tilläggsnutrition avgiftsnivå 400 kr/månad för de personer som har behov 
av komplettering av maten med kosttillägg. Tilläggsnutritionen motsvarar 
mindre än halva det individuella närings- och energibehovet. Här ingår även 
preparat för medicinsk behandling, t ex berikningsprodukter.  
 
Verksamhetens förslag till beslut  
För personer som bor i särskilt boende med matabonnemang tas 
ingen extra avgift ut om man får hela sitt näringsintag 
tillgodosett genom matabonnemang. 
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 Forts. § 117 
 
För personer som bor i ordinärt boende i likhet med Region Västerbotten. 
För personer som bor i LSS boende (Lagen om särskilt stöd och 
service) debiteras den enskilde i likhet med Region Västerbotten. 
För personer som vistas på kommunens korttidsboende ingår 
eventuellt specialistlivsmedel i dygnspriset. 
Egenavgifter Nutrition fr o m 2020 01 01 
Hel nutrition   1800 kr/månad 
Halv nutrition    900 kr/månad 
Tilläggsnutrition 400 kr/månad 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Egenavgifter Nutrition fr o m 2020 01 01 

- Hel nutrition   1800 kr/månad 
- Halv nutrition    900 kr/månad 
- Tilläggsnutrition 400 kr/månad 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Anette Johansson 
Lena Lindahl 
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KS-19/00938 § 118 
 
Motion att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen  
 
Bakgrund 
I motionen finns en rad förslag på åtgärder för att förbättra kvalitén inom 
äldreomsorgen. 
Verksamheten väljer att besvara motionen direkt. 
Under hösten 2019 kommer kommunens revisorer att granska 
äldreomsorgen utifrån frågeställningen styrning, ledning och uppföljning 
inklusive biståndsbedömningen. Utgångspunkten kommer att vara gällande 
lagstiftning, socialstyrelsens föreskrifter och lokala styrdokument. 
Revisionsrapporten kommer sannolikt att påtala förbättringsområden som 
finns inom äldreomsorgen. 
Verksamheten har en kvalitetsgrupp som med regelbundna möten fokuserar 
på kvalitetsfrågor i vår organisation. Ett koncept som kallas kvalitetsråd har 
startats upp på Vinkelbo där omvårdnadspersonalen har träffar med fokus på 
kvalitet. Personalen har identifierat förbättringsområden, planerat aktiviteter 
och mäter resultat regelbundet. Ett av förbättringsområdena är minskad 
nattfasta. 
 
Här nedan följer kommentarer till givna förslag: 
 
- Förslaget om garanterat anpassat boende till alla som fyllt 85 år bedöms 

kräva ytterligare resurser och blir därför en stor ekonomisk fråga samt 
en prioteringsfråga utifrån socialtjänstens uppdrag. 

- Förslaget om vårdserviceteam är en organisatorisk fråga för 
hemtjänsten. Den har precis gått in i en ny organisation och måste 
utifrån det värdera vad som är mest effektivt. Frågan kan då istället bli 
vad socialtjänsten uppdrag är och vad andra verksamheter kan utföra på 
ett bättre sätt. 

- Gällande begränsad nattfasta har vi redan idag mätningar och aktiviteter 
för att hålla en bra nivå. 

- Hemtagningsteam är ett förslag som delvis redan finns på plats. Vi 
genomför varje vecka ett samordningsmöte där olika professioner från 
både kommun och primärvård deltar och lyfter då efter medgivande de 
personer som vi ser behov av samordning kring. Dessutom nyttjas 
konceptet SIP, samordnad individuell planering, för de personer som har 
behov av stöd från flera huvudmän. Där klargörs vem som har ansvar för 
olika insatser som brukaren behöver. I SIP-mötet deltar brukaren som 
huvudperson. 

- Vi arbetar ständigt med att utöka användandet av välfärdsteknologi inom 
omsorgen. Bland annat har digitala larm införts i hemtjänsten samt att 
tillgången till internet utökats på de särskilda boendena i kommunen. 
 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  13 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 Forts. § 118 
 

- Förslaget om att alla som fyllt 80 år ska få ett hembesök bedöms även 
det kräva ytterligare resurser. Det blir således en ekonomisk fråga samt 
en prioteringsfråga utifrån socialtjänstens uppdrag. 

- Verksamheten ska förbättra informationen och tydliggöra att kapital och 
andra fasta tillgångar inte påverkar avgiften, bland annat på kommunens 
hemsida. Fortsättningsvis ska det också förtydligas att uppgift om 
kapital inte behöver lämnas in vid utskick av inkomstförfrågan. 

- Förslaget om begränsat antal personal som möter brukare i hemtjänsten 
finns redan i våra politiskt antagna övergripande mål. Dock med 12 
personal som målsättning. 

- Vi arbetar med att undersöka möjligheten till förenklad 
biståndsbedömning som skulle kunna nyttjas i frågan om trygghetslarm 
till 80-åringar. Dessutom är verkligheten att avslag på ansökan om 
trygghetslarm händer extremt sällan för att inte säga aldrig. 

- Äldre direkt är en service som verksamheten bedömer finns idag utifrån 
en väl fungerande reception som hänvisar till rätt person så att ingen 
känner sig hamna mellan stolarna. Verksamheten har inte nåtts av 
missnöje att det inte skulle fungera. 

 
Ärendet är kompletterat med svar på de fyra sista punkterna i motionen.  
Verksamheten betraktar genom detta motionen som besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (bilaga). 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-30 § 98. 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 235. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges beslut 
• Därmed anses motionen som besvarad. 
 
----- 
 
 
Håkan Jansson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Lars-Åke Holmgren  
Eva Bergström 
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KS-19/01170 § 119 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 2019 
 
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 2019 kvartal 3 
fanns det fem SoL och sex LSS-beslut som inte verkställts inom tre 
månader.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, fyra personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, en person. 
LSS – Daglig verksamhet, en person. 
SoL – Permanent boende resursbrist, fyra personer. 
SoL – Ledsagning, en person 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslut 
• Rapporten godkänns. 
 
-----  
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KS-19/01180 § 120 
 
Lisa Lundmarkfonden 
 
Bakgrund  
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. 
 
Under tidigare år har inte medel beviljats till möbler inomhus och 
reparationer utan till olika aktiviteter, media, utemöbler som kan medverka 
till en högre livskvalité. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Medel att använda under 2020 
 
Beslutsunderlag 
Fördelning (bilaga). 
Kvarvarande medel (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Fördelning ur Lisa Lundmarksfonden 2020 godkänns. 
• Medel som inte förbrukats återgår till fonden. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Annika Rost 
Jeanette Berggren 
Christel Eriksson 
Mailis Norman 
Tina Lundgren 
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KS-19/01188 § 121 
 
Beslutsattestant samt ersättare för kostnadsställe 7180, 
”Färdtjänst” 
 
Bakgrund 
Allmänna utskottet har att utse beslutsattestant/ersättare samt ansvarsområde 
för kostnadsställe 7180, ”Färdtjänst”. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Individ- och familjeomsorgschef Hanna Lundström utses till 

beslutsattestant och till ersättare utses verksamhetschef Eva Bergström 
 
----- 
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KS-19/01270 § 122 
 
Ändring av beslutsattestant samt ersättare för kostnadsställe 
1205, 1218 samt 1230  
 
Bakgrund  
Nya beslutsattestanter och ersättare för kostnadsställe 1205, intäkter 
Migrationsverket mottagande EKB/allmänna, 1218, EKB övriga till 21 år 
och 1230, allmänna flyktingar bör utses. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Till beslutsattestant för kostnadsställe 1205, intäkter Migrationsverket 

mottagande EKB/allmänna utse Eva Bergström med Hanna Lundström 
som ersättare  

• Till beslutsattestant för kostnadsställe 1218, EKB övriga till 21 år utse 
Hanna Lundström med Eva Bergström som ersättare 

• Till beslutsattestant för kostnadsställe 1230, allmänna flyktingar utse 
Eva Bergström med Hanna Lundström som ersättare. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Hanna Lundström 
Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  18 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01129 § 123 
 
Huvudöverenskommelsen, HÖK – hantering i väntan på ny 
samverkansorganisation  
Bakgrund 
HÖK, Huvudöverenskommelsen, gick ut 2018-12-31. Enligt 
överenskommelsen skulle arbetet med en revidering påbörjas i mitten av 
2018. Då man redan beslutat att ta fram en ny samverkansorganisation 
skedde inte den planerade revideringen.  

Socialnämnden i Skellefteå kommun har för avsikt att fortsätta följa 
överenskommelsen i de delar den är applicerbar.  

För att säkra ett fortsatt samarbete föreslår socialnämnden i Skellefteå 
kommun att Norsjö kommun tar beslut om att göra detsamma, till dess att en 
ny samverkansorganisation beslutats eller tills nytt beslut gällande 
överenskommelsen tas. 

Beslutsunderlag 
Huvudöverenskommelse (bilaga) 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Norsjö kommun fortsätter att följa de applicerbara delarna i tidigare 

HÖK-överenskommelsen till dess att en ny samarbetsorganisation 
beslutats eller tills nytt beslut gällande överenskommelsen tas. 

 
----- 
 
 

 

 

 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Therese Berg 
Beatrice Bergqvist  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  19 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01271 § 124 
 
Utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskolans 
personal 
 
Bakgrund  
I Norsjö kommun håller förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshemmen 
stängt en gång per termin då kompetensutvecklingsdagar för personalen 
arrangeras. Vårdnadshavarna får avisering om datum minst 3 månader i 
förväg. Vid dessa två tillfällen samlas hela personalgruppen för utbyte och 
dialog, personalen fortbildas, arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, 
planerar, dokumenterar och bearbetar Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. En omvärldsanalys visar att grannkommunerna 
Skellefteå, Lycksele och Malå har två kompetensutvecklingsdagar per 
termin. 
 
I syfte att kontinuerligt höja kvaliteten i verksamheterna, analysera resultat 
och metoder samt reflektera över framtida insatser föreslår rektorerna för 
förskolorna i Norsjö kommun att kompetensutvecklingsdagarna då 
förskolorna håller stängt utökas från en dag per termin till två dagar per 
termin. Utökningen föreslås ej gälla pedagogisk omsorg.  
 
Ekonomi 
Förslaget har ingen påverkan på budget 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 
• Antalet kompetensutvecklingsdagar då förskolorna håller stängt utökas 

till att omfatta två dagar per termin från 2020. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Sofi Fransson  
Maria Eriksson 
Beatrice Bergqvist  
 
 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  20 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01272 § 125 
 
Utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmens 
personal 
 
Bakgrund  
I Norsjö kommun håller förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshemmen 
stängt en gång per termin då kompetensutvecklingsdagar för personalen 
arrangeras. Vårdnadshavarna får avisering om datum minst 3 månader i 
förväg. Vid dessa två tillfällen samlas hela personalgruppen för utbyte och 
dialog, personalen fortbildas, arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, 
planerar, dokumenterar och bearbetar Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. En omvärldsanalys visar att grannkommunerna 
Skellefteå, Lycksele och Malå har två kompetensutvecklingsdagar per 
termin. 

 
Beslutsunderlag 
I syfte att kontinuerligt höja kvaliteten i verksamheterna, analysera resultat 
och metoder samt reflektera över framtida insatser föreslår rektor för 
fritidshemmen i Norsjö kommun att kompetensutvecklingsdagarna då 
fritidshemmen håller stängt utökas från en dag per termin till två dagar per 
termin. Utökningen föreslås ej gälla pedagogisk omsorg.  
 
Ekonomi 
Då viss andel av fritidshemmets personal är schemalagda på skolan under 
skoltid kan ökade kostnader för vikarie uppstå i de fall denna personal 
ersätts inom skolans verksamhet.  
 
Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 
• Antalet kompetensutvecklingsdagar då fritidshemmen håller stängt 

utökas till att omfatta två dagar per termin från 2020. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Sofi Fransson  
Maria Eriksson 
Beatrice Bergqvist  
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  21 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01201 § 126 
 
Reviderad rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande 
behandling 
 
Bakgrund  
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2019-10-02 om upprättande av 
rutiner för anmälan till huvudmannen om kränkande behandling. I samband 
med att Skolinspektionen nu genomför tillsyn i Norsjö kommun så har det 
blivit tydligt att rutinerna behöver ett förtydligande.  
Förtydligandet är markerat med gult i bilagan.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller tillsvidare 
 
Beslutsunderlag 
Rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande behandling med 
markerat förtydligande (bilaga) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• De reviderade rutinerna antas.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist  
Anette Lidén  
Carola Hultin  
Maria Eriksson  
Pernilla Hansson  
Sofi Fransson  
  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  22 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01200 § 127 
 
Information grundsärskolans och gymnasiesärskolans resultat 
och arbetssätt  
 
Bakgrund  
Skolinspektionen genomför en tillsyn i Norsjö kommun och har påpekat att 
det bör ske en tydligare återkoppling av resultat i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Redovisningen avser resultat uppnådda vid utgången av läsåret 18/19. 
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse (bilaga) 
 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut  
• Informationen noteras. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin  
Anette Lidén  
 
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  23 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01273 § 128 
 
Modersmålsundervisning samt studiehandledning på 
modersmål  
 
Bakgrund  
Genomförandet av modersmålsundervisning samt studiehandledning på 
modersmål har inte fungerat tillfredsställande under det senaste läsåret. För 
att säkerställa att hanteringen är korrekt samt för att hitta nya arbetssätt 
håller verksamhetsområdet utbildning på att utreda dessa frågor  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Modersmålsundervisning samt studiehandledning behöver snarast erbjudas 
berörda elever.  
 
Beslutsunderlag 
Modersmålsundervisning på fjärr via Storumans kommun (bilaga) 
Studiehandledning på modersmål (bilaga) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
 
 
 
 
 
  
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Anette Lidén  
Pernilla Hansson  
Carola Hultin  
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  24 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01274 § 129 
 
Statsbidrag sökta för hösten 2019 
 
Bakgrund  
Sammanfattning av de statsbidrag som verksamhetsområdet utbildning sökt 
under året 2019.  
Skolverket gör möjligt för kommuner att ansöka om en stor andel riktade 
statsbidrag. Verksamhetsområdet har genom strateg varit flitiga att ansöka 
och beviljats det mesta. Många mindre kommuner beskriver svårigheter 
med administrationen för att söka, genomföra och följa upp de riktade 
bidragen. I Norsjö läggs en plan upp för genomförande och ekonomin 
separeras tydligt från ordinarie budget.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Avser verksamhetsåret 2019 
 
Beslutsunderlag 
Sökta statsbidrag (bilaga).  
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Anette Lidén  
Carola Hultin  
Maria Eriksson  
Pernilla Hansson 
Sofi Fransson  
  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  25 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01275 § 130 
 
Beslutsattestant och ersättare för P1952 ”Mindre barngrupper i 
förskolan 2019.07 – 2020.06” 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beviljats medel, 270 000 kr, från Skolverket i 
statsbidrag ”för mindre barngrupper i förskolan”. Statsbidraget betalas ut i 
augusti 2019 och i januari 2020. I augusti 2019 
utbetalas 57 procent av bidragsbeloppet och i januari 2020 utbetalas 43 
procent av bidragsbeloppet. 

 
Ekonomi  
Totalt erhålls 270 000 kr från Skolverket som avser 2019/2020  

 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut  
• Till attestant för projektet P1952 ”Mindre barngrupper i förskolan 

2019.07-2020.06” utse Maria Eriksson med Therese Berg som ersättare. 
• Ansvarsområde för projektet P 1952 fastställs till 521. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg 
Tina Lundgren 
Maria Eriksson 
Beatrice Bergqvist  
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  26 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01276 § 131 
 
Beslutsattestant och ersättare för P1953, Lärarassistenter 
2019.07-2020.12 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har fått en bidragsram från Skolverket för Statsbidraget 
”Lärarassistenter”.  Projektet avser anställningen av lärarassistenter 

 
Ekonomi  
Totalt erhålls 159 180 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 1 
juli 2019 - 31 december 2020. Ny bidragsram för 2020 kommer senare 
under hösten och baseras på kalenderår.  

 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 
• Till attestant för projektet P1953, Lärarassistenter 2019.07-2020.12, utse 

Anette Lidén med Therese Berg som ersättare. 
• Ansvarsområde fastställs till 523. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren  
Therese Berg  
Anette Lidén  
Beatrice Bergqvist  
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  27 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01277 § 132 
 
Beslutsattestant och ersättare för P1954 ”Språkutveckling i 
förskolan 2019” 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beviljats en bidragsram på 100 000 kr, från Skolverket 
för Statsbidraget ”Språkutveckling i Förskolan”   
 
Ekonomi  
Totalt erhålls 100 000 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 1 
juli 2019 – 31 december 2019. Hela det beviljade bidraget utbetalas ut i 
december. 
 
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 
• Till attestant för projektet P1954, Språkutveckling i förskolan 2019, utse 

Sofi Fransson med Therese Berg som ersättare. 
• Ansvarsområde för projekt P1954 fastställs till 510. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren  
Therese Berg  
Sofi Fransson  
Beatrice Bergqvist  

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11  28 
 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01295 § 133 
 
Gymnasieförbund 
 
Bakgrund 
Tillförordnad verksamhetschef utbildning Beatrice Bergqvist informerar om  
inriktningsbeslut i kommunerna, gymnasieförbund Region 10. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag - Inriktningsbeslut (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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