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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträde på distans kl. 08.30 – 10.00  
 
Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S)  
 Anders Björk, vice ordförande (S) 
 Håkan Jansson (KD) 
  
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
          Beatrice Bergqvist, tillförordnad verksamhetschef utbildning 
 Hanna Lundström, strateg 
 Eleonore Hedman, kommunchef 
 Astrid Nerdal, ej tjänstgörande ersättare (S) 
  
  
Utses att justera Håkan Jansson 
  Paragrafer: 55 - 69 
Justeringens tid och plats Måndagen den 6 april, kl 15.00 
   
 
Underskrift ................................................................................................ 
  Aina Sjölin Ekman, sekreterare   
  
 ............................................................................................... 
  Magnus Eriksson, ordförande 
 
 ................................................................................................. 
 Håkan Jansson, justerande 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

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

Sammanträdesdag 2020-04-06   

Anslaget uppsatt  2020-04-07 Anslaget tas ned 2020-04-28 

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

Aina Sjölin Ekman 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00391 § 55 
 
Informationsärenden – omsorg 
 
- Rekrytering (IFO-chef).  
- Sjuktal.  
- Covid –19, läge och förberedelse för verksamheten omsorg.  
- Schemaförändring Solbacka.  
- Åtgärder ekonomi.  
- Gemensam beteckning funktionsnedsättningsomsorgen. 
 
----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00390 § 56 
 
Informationsärenden – utbildning 
 
- Lägesrapport och planering Corona Covid-19. 
- Sjukfrånvaro. 
 
----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00415 § 57 
 
Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 
Strateg Hanna Lundström och tillförordnad verksamhetschef Beatrice 
Bergqvist redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive 
utbildning till och med februari månad 2020. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Informationen noteras. 

 
-----
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00383 § 58 
 
Tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom omsorgen 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Eva Bergström. 
 
Norsjö kommun saknar tillämpningsanvisningar (motsvarar riktlinjer) för 
taxor och avgifter inom vård och omsorg samt funktionsnedsättnings-
området. Förslag till tillämpningsanvisningar är framtagna i samband med 
införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Tillämpningsanvisningarna kan till största delen tas i bruk omgående, i 
annat fall anges det i text från och med vilket datum stycket gäller.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2020-04-06 och tillsvidare med revidering årligen avseende fastställda taxor 
och avgifter. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar - taxor och avgifter inom vård- och omsorg samt 
funktionsnedsättningsområdet (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Tillämpningsanvisningar – taxor och avgifter inom vård- och omsorg 

samt funktionsnedsättningsområdet antas.  
• Anvisningarna gäller från och med 2020-04-06 och tillsvidare med årlig 

revidering. 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Malin Berglund 
Eva Bergström  
Lena Lindahl 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00385 § 59 
 
Avgifter för korttidsboende och växelvård 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström. 
 
I samband med driftstart av nytt verksamhetssystem för omsorg, i detta fall 
äldre- och funktionsnedsättningsomsorg, förändras beräkningen för 
korttidsboende och växelvård till en mer korrekt beräkning som passar 
systemet. Avgiften föreslås dessutom bli densamma för korttidsboende och 
växelvård eftersom kostnaden i praktiken är densamma. 
 
Enligt nu gällande beslut för 2020 beslut beräknas avgiften enligt följande: 
Korttidsboende beräknas: 1/12 av 53,92% av prisbasbeloppet plus 1/30 av 
helkost särskilt boende. Växelvård beräknas 1/30 av helkost särskilt boende. 
Det ger en dygnsavgift för korttidsboende på 174 kr 2020, och för växelvård 
en dygnsavgift på 107 kr 2020. 
 
2020-11-01 är driftstart för nytt verksamhetssystem. Förslaget är då att 
beräkna dygnsavgift för korttidsboende och växelvård enligt följande: 
 
Maxtaxa (omvårdnadsdelen)/30 + 1/30 av helkost särskilt boende + 1/30 av 
avgift för förbrukningsartiklar. Det ger en dygnsavgift på 195 kr för såväl 
korttidsboende som växelvård. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2020-11.01-2020-12-31. 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avgift för korttidsboende och växelvård ändras från och med 2020-11-

01, till att beräknas enligt: 
- Maxtaxa (omvårdnadsdelen)/30 + 1/30 av helkost särskilt boende + 

1/30 av avgift för förbrukningsartiklar. 
• Dygnsavgift korttidsboende och växelvård för 2020-11-01 – 2020-12-31 

blir 195 kronor. 
 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Malin Berglund 
Eva Bergström  
Lena Lindahl 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00386 § 60 
  
Beslutsattestant och ersättare för P2046 projekt ” äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” 

 
Bakgrund   
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström  
  
Verksamheten omsorg rekvirerar statsmedel hos Kammarkollegiet under 
2020 för att utveckla teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
Projekt P2046 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver utse 
beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P2046.  

  
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   
2020-01-01-2020-12-31.  

  
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut  
• Till beslutsattenstant för P2046 ”Äldreomsorg - teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus” utses verksamhetschef omsorg Eva 
Bergström och som ersättare strateg Hanna Lundström. 

• Ansvarsområde fastställs till 400.  
  
 ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till  
Hanna Lundström  
Eva Bergström   
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00388 § 61 
 
Ändring av attestanter och ersättare inom verksamhetsområdet 
omsorg 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Eva Bergström. 
 
I samband med omorganisation av verksamhetsområdet omsorg behöver 
attestanter och ersättare ändras. Avdelningschefer för omsorg finns inte 
längre och en ny tjänst i form av strateg omsorg har tillsatts. 
 
Enheter som nu är direkt underställda verksamhetschef och tidigare 
attesterades av avdelningschef äldre- och funktionsnedsättningsomsorg, 
föreslås attesteras av verksamhetschef omsorg, med den nya funktionen 
strateg omsorg som ersättare.  
 
På de kostnadsställen där tidigare avdelningschef för äldre- och 
funktionsnedsättningsomsorg varit ersättare, föreslås strateg omsorg vara 
ersättare. 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Från och med beslutsdatum och tillsvidare. 
 
Beslutsunderlag 
Ändring attestant och ersättare omsorg (bilaga). 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 
• Attestant och ersättare ändras enligt bifogat förslag. 

 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström  
Hanna Lundström 
Tina Lundström 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00396 § 62 
 
Yttrande till Justitieombudsmannen 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Eva Bergström 
 
Kommunstyrelsen anmodas yttra sig i vad som anföres i NN anmälan till 
Justitieombudsmannen. 
 
Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och 
myndighetens bedömning av denna. Berörda befattningshavare bör ges 
tillfälle att lämna synpunkter. 
 
Till remissvaret ska bifogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid 
vilket nämnden fattade beslut om yttrande. 
 
Bilagor 
Begäran om yttrande (sekretess). 
Verksamhetens svar (bilaga). 
Rutin gällande aktuella adresser/folkbokföring på fel adress (bilaga). 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Senaste datum för yttrande är 16 april 2020. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Verksamhetens yttrande godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström  
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KS-18/00917 § 63 
 
Inflyttning av Bastuträsk SFI till Norsjö 
 
Bakgrund  
SFI i kommunen bedrivs på två orter. Elevantalet sjunker och rektor för 
vuxenutbildningen anser att det finns pedagogiska vinster för eleverna att 
slå ihop grupperna. Ärendet har varit upp 2018 och efter det har en 
omfattande utredning genomförts. Då elevantalet kraftigt sjunker till hösten 
kan ej god pedagogisk kvalitet erbjudas. 
 
Ekonomi  
En besparing på lokalhyran av Folkets Hus i Bastuträsk görs på ca  
69 500 kr/år. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Inflyttning av SFI bör ske under juni månad. 
 
Beslutsunderlag 
Beskrivning (bilaga). 
Ks 2018-11-27 § 226. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• SFI-verksamheten flyttas till Norsjö. 
• De som tidigare studerat SFI i Bastuträsk erbjuds gratis busskort för att 

åka Norsjö tur- och retur.  
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin 
Pernilla Lindberg 
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KS-20/00382 § 64 
 
Remissvar Skolinspektionen - Thorengruppen AB, utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande 
kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna 
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna (kommunal verksamhet).  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Yttrande senast 8 maj. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande (bilaga). 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Yttrandet godkänns.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin 
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KS-20/00389 § 65 
 
Rapport över inkomna ärende angående kränkande behandling 
vid fritidshemmet Bastuträsk 
 
Bakgrund  
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i 
skollagen är skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever. Det gäller i varje 
verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola.  
Huvudmannen är också skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande 
behandling.  
 
Under mars har 1 kränkningsärenden rapporterats i Bastuträsk på 
fritidshemmet. Två elever har uttalat hot mot en tredje elev. Personalen 
utreder händelsen och har vidtagit åtgärder.  
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 
• Informationen och vidtagna åtgärder godkänns. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Maria Eriksson 
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KS-20/00392 § 66 
 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem samt 
pedagogisk omsorg    
 
Bakgrund  
Revidering av ”Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem 
samt pedagogisk omsorg”.  
 
Revideringen består av justeringar i texter och upplägg av dokumentet.  
 
Nytt förslag på innehåll i riktlinjerna är: 
Stryka skrivningen: För hushåll med en inkomst under 20 000 kronor per 
månad är barnomsorgen avgiftsfri. Detta med hänvisning till 
likvärdighetsprincipen. Konsekvens hos enskilda då betalningsförmågan kan 
vara låg och avgiften i vissa fall kan gå från 0 kr till 800 kr beroende på 
antal barn i barnomsorgen.  
 
Ekonomi 
Baserat på nuvarande underlag i systemet skulle intäkterna öka med 80 000 
kr/år. 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller tillsvidare 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för taxor och avgifter (bilaga) 

 
Verksamhetens förslag till beslut 
• Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet godkänns. 
• Maxtaxans avgifter revideras årligen i enlighet med Skolverkets 

rekommendationer.  
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Maria Eriksson 
Sofi Fransson 
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KS-20/00411 § 67 
 
Beslutsattestant och ersättare för P2047 Språkutveckling i 
förskolan 2020 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beviljats en bidragsram på 150 000 kr, från Skolverket 
för statsbidraget ”Språkutveckling i Förskolan”   

 
Ekonomi  
Totalt erhålls 150 000 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 1 
januari 2020 – 31 december 2020.  

 
Beslutsunderlag 
Registrering av nytt projekt (bilaga) 
 
Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 
• Till attestant utse Sofi Fransson med Camilla Hedlund som ersättare. 
• Ansvarsområde fastställs till 510 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Sofi Fransson 
Beatrice Bergqvist 
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KS-20/00394 § 68 
 
Timplan för grundsärskola och för inriktning träningssärskola 
från höstterminen 2020 
 
Bakgrund  
Förslag på ny timplan. Under läsåret har skolan uppmärksammat att schemat 
inte varit tillfredställande utifrån arbetsmiljösynpunkt. Det har inneburit 
bland annat att det varit för lite tid för förflyttningar. Utifrån detta lägger 
skolan ett förslag för ny timplan gällande grundskolan i kommunen.  

 
I årskurserna 4-5 har bild och teknik ökat med 5 minuter per vecka. 
Dessutom har Hkk ökat med 15 minuter per vecka i samma årskurser. 
  
Sedan gäller det Elevens val. Skolan får enligt Skolverket ha undervisningen 
i ämnet varje vecka eller koncentrerat under en kortare period. Norsjö 
grundsärskola kommer att använda sig av bägge möjligheterna med 50 
minuter elevens val i veckan. Sedan får eleverna under höst och vårtermin 
en hel temadag där de har elevens val. Med 50 minuter per vecka och två 
temadagar kommer tiden för elevens val ligga på ett snitt av 70 minuter per 
vecka. I timplanen kommer det att stå elevens val 70 min/vecka. Detta i 
enlighet med Skolverkets krav 
 
Beslutsunderlag 
Timplan som är framarbetad utifrån Skolverkets stadieindelning (bilaga).  
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
• Timplanerna antas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Anette Lidén 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin 
Pernilla Hansson 
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KS-20/00395 § 69 
 
Timplan grundskola från hösttermin 2020 
 
Bakgrund  
Förslag på ny timplan. Under läsåret har skolan uppmärksammat att schemat 
inte varit tillfredställande utifrån arbetsmiljösynpunkt. Det har inneburit 
bland annat att det varit för lite tid för förflyttningar. Utifrån detta lägger 
skolan ett förslag för ny timplan gällande grundskolan i kommunen.  
 
Förändringar som är gjorda i årskurserna 1-3, är att skolan fördelat om tiden 
i So, No, Ma och Bild mellan årskurserna. 
I årskurserna 4-6 är det teknik i 6:an som ökat med 10 minuter per vecka 
samt elevens val. 
I 7-9 är det marginella förändringar. Bilden har minskat med 5 minuter i 
7:an och 9:an. 
 
Elevens val får skolan enligt Skolverket ha undervisningen i ämnet varje 
vecka eller koncentrerat under en kortare period. Norsjö grundskolor 
kommer att använda sig av bägge möjligheterna med 50 minuter elevens val 
i veckan. Sedan får eleverna under höst och vårtermin en hel temadag där de 
har elevens val. Med 50 minuter per vecka och två temadagar kommer tiden 
för elevens val ligga på ett snitt av 70 minuter per vecka. I timplanen 
kommer det att stå elevens val 70 min/vecka. Detta i enlighet med 
Skolverkets krav. 

 
Beslutsunderlag 
Timplan som är framarbetad utifrån Skolverkets stadieindelning (bilaga).  
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
• Timplanen antas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Anette Lidén 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin 
Pernilla Hansson 
 

 


