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Plats och tid

Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 11.00

Beslutande

Magnus Eriksson, ordförande (S)
Carina Lidén (S) ersättare för Anders Björk, vice ordförande (S)
Håkan Jansson (KD)

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning
Eva Bergström, verksamhetschef omsorg
Carola Hultin, rektor § 119
Astrid Nerdahl (S) ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Broström (V) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Håkan Jansson

Justeringens tid och plats

Måndagen den 28 september, kl 15.00

Paragrafer:

Underskrift

117 - 128

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

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
...............................................................................................

Magnus Eriksson, ordförande
.................................................................................................

Håkan Jansson, justerande

______________________________________________________________________________
BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2020-09-28
Anslaget uppsatt

2020-09-28

Anslaget tas ned

2020-10-20

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift

..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
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§ 117
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
Tillkommer
- Val av ledamöter till ”Samråd vård och omsorg”
- Fjärrgymnasium
-----

Justering (sign)
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§ 118

Informationsärenden – omsorg
Personalläge omsorg
- Sjuktal
- Covid –19, öppna boenden, läge
- IVO-ärenden
- Äldreomsorgslyftet
- Äldreomsorgssatsningen
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Informationsärenden – utbildning
-

Sjukfrånvaro
Fjärrgymnasium
Bastuträsk skola – Carola informerar
IT – dokumenthanteringssystem och elevhanteringssystem
Pedagogisk omsorg på obekväm tid

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 120

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Verksamhetschef Eva Bergström och verksamhetschef Camilla Hedlund
redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive utbildning.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 121

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2050
”Äldreomsorgslyftet 2020”
Bakgrund
Beredande tjänsteperson, Hanna Lundström
Omsorg rekvirerar statsmedel av Socialstyrelsen 2020 för att stärka
kompetensen inom vård och omsorg genom att ge ny och befintlig (ej
tillsvidareanställd) personal möjlighet att genomgå utbildning till
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar
kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till
vårdbiträde eller undersköterska under 2020. Nya medel kommer att
rekvireras för 2021.
Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt
P2050, Äldreomsorgslyftet 2020. Omsorg föreslår verksamhetschef omsorg,
Eva Bergström som beslutsattestant med strateg Hanna Lundström som
ersättare och att ansvarsområde fastställs till 420.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2020-01-01–2020-12-31.
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut
• Till beslutsattenstant för P2050 ”Äldreomsorgslyftet 2020”
utses verksamhetschef omsorg Eva Bergström och som ersättare strateg
Hanna Lundström.
• Ansvarsområde fastställs till 420 ”Vård och omsorg enligt SoL och
HSL”.
-----

Protokollet skickas till
Hanna Lundström
Eva Bergström
Tina Lundgren

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 122

Rapport angående inkomna ärende gällande kränkande
behandling vid Norsjöskolan
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 augusti har 1 utredningar av verbal kränkande behandling inkommit
på Norsjöskolan. Personal utreder ärendet och vidtar åtgärder.
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut
• Informationen och vidtagna åtgärder godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Pernilla Lindberg

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 123

Riktlinjer Pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergkvist
I enlighet med skollagen (2010:800) 25 kap 5 § erbjuder Norsjö kommun
omsorg utanför ordinarie förskolas eller fritidshems ramtider. Omsorg på
obekväm arbetstid är avsedd för barn i åldrarna 1-13 (vårterminen barnet
fyller 13 år) och erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas arbete på obekväm arbetstid (dvs kvällar, nätter och helger) när
de saknar reella möjligheter att ordna omsorg själva.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Giltig till och med 2021-12-31
Beslutsunderlag
Riktlinjer OB-Barnomsorg (bilaga)
Verksamhetens förslag till beslut
- Riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger godkänns.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Beatrice Bergkvist
Camilla Hedlund
Sofi Fransson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Årsbudget 2021 jämte plan för 2022 - 2023
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Årsbudget 2021 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under
kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram
budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen
från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder.
De gemensamma nämnderna är:
- ”Trepartens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele kommun
(värdkommun Norsjö)
- ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå)
- ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och
Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)
- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och
Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).
På grund av den ekonomiska osäkerheten som följer av Covid-19 beslutade
kommunfullmäktige i junisammanträdet om preliminära budgetramar och
att definitiv budget ska beslutas av kommunfullmäktige i slutet av oktober.
Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och
utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget
2021 är därför den prognos som SKR presenterade i augusti 2020.
Dessutom har generella bidrag tillagts med 5 710 tkr utifrån anslag som
regeringen aviserat under maj och september.
Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på 40 personer från första november 2019 till första november 2020, vilket är
en justering med -10 personer sedan den preliminära budgeten antogs i juni.
Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det till budget 2021 beräknats
med en intäkt på 6 023 tkr, som är i överensstämmelse med SKR: s
skatteunderlagsprognos per 2020-08-24, men 1 164 tkr lägre än i den
preliminära budgeten som antogs i juni.
Samverkan budget VSG har skett med de fackliga organisationerna 202005-28.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 124
Förslag till beslut
Allmänt
- Resultat- och investeringsbudget för 2021 jämte plan för 2022-2023
fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för
kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget.
- Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder.
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade
budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2021. Detaljbudgeten
ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.
- Budgetramar 2021 fastställs preliminärt enligt följande:
- Kommunfullmäktige
xxx tkr
- Kommunstyrelsen
xxx tkr
- Gemensamma nämnder:
- Miljö- och byggnämnd
7 328 tkr
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr
- Drift av personalsystem
214 tkr
- Överförmyndarnämnd
55 tkr
Taxor, avgifter och bidrag
- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2021 till oförändrat
8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs för år 2021 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2021 fastställs enligt bilaga.
Övrigt
- Upptagna resursbehov (ramar) för planperioden 2022-2023 ska inte
betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför
tilldelning våren 2021.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och
ekonomisk ansvarig för 2021 fastställs enligt bilaga.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef

Justering (sign)
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§ 125

Delårsrapport Norsjö kommun
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer
delårsrapporten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till
kommunstyrelsen inför dess sammanträde 2020-10-13.
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef

Justering (sign)
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§ 126

Sammanträdesdagar 2021
Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet,
allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt demokrati
och medborgarberedning har upprättats enligt nedan.
Beredning kl.
10.00. Ärenden
inlämnas
senast 3 dagar
innan.

Utbildnings
- och
omsorgsutskottet

Allmänna
utskottet

Demokrati
&
medborgar
-beredning

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Måndag

Måndag

Tisdag

Torsdag

Tisdag

Måndag

11 jan
22 feb
31 mar
17 maj

18 jan
1 mar
12 apr
24 maj

19 jan
2 mar
13 apr
25 maj

18 feb
29 apr

2 feb
16 mar
27 apr
8 jun

16 aug
20 sep
8 nov

23 aug
27 sep
15 nov

24 aug
28 sep
16 nov

26 aug
21 okt

7 sep
12 okt
30 nov

29 mar
21 jun

25 okt
13 dec

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Utskottet har inget att erinra mot förslaget.
• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Justering (sign)
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§ 127

Val av ledamöter till Samråd vård och omsorg
Bakgrund
Norsjö kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den nya
samverkansstrukturen för vård och omsorg mellan kommunerna och regionen.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
-----

Protokollet skickas till
Anna.a.bergstrom@regionvasterbotten.se
De valda ledamöterna

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Fjärrgymnasium
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
Skellefteå gymnasium har enligt utredningsuppdrag sett över möjligheten
till att bedriva fjärrgymnasium med Skellefteå som huvudman för Sorsele,
Arjeplog, Malå och Norsjö med start HT21. Det ska omfatta
högskoleförberedande utbildningar via fjärrundervisning för åk1.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Carola Hultin

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

