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Plats och tid

Kommunkontoret, digitalt sammanträde kl. 08.30 – 11.20

Beslutande

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

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning
Eva Bergström, verksamhetschef omsorg
Inger Johansson, HR-chef § 129
Christopher Wangson, individ- och familjeomsorgschef § 137
Gunnar Broström (V) ej tjänstgörande ersättare
Astrid Nerdal (S) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Håkan Jansson
Paragrafer:

Justeringens tid och plats

Underskrift

129 - 141

Torsdagen den 12 november kl. 08.00

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

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

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

Håkan Jansson, justerande

______________________________________________________________________________
BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2020-11-09
Anslaget uppsatt

2020-11-12

Anslaget tas ned

2020-12-04

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift

..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
Utdragsbestyrkande
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§ 129

Informationsärenden – omsorg
Med anledning av införande nytt verksamhetssystem
- E-tjänstelegitimation
- Kvalitetsledningssystem - översyn och ska bli digital
- Matabonnemang
Personalläge omsorg - initiativ inom omsorg
Rekryteringar
Sjuktal
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
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PROTOKOLL
2020-11-09

3

§ 130

Informationsärenden – utbildning
-

Sjukfrånvaro
Pedagogisk omsorg på obekväm tid
Inackorderingstillägg
Kränkande behandling

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 131

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Verksamhetschef Eva Bergström och verksamhetschef Camilla Hedlund
redovisar den ekonomiska rapporten till och med september 2020 för
omsorg respektive utbildning.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 132

Motion – Språktest för arbete inom äldreomsorgen
Kristdemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att
kommunen ska verka för att obligatoriska språktester i svenska införs inom
äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Motion (bilaga).
Yttrande (bilaga)
Yrkande
Håkan Jansson (KD) yrkar följande:
Motionen bifalles.
Magnus Eriksson (S) yrkar följande:
Utifrån yttrandet anses motionen som besvarad.
Ordförande ställer proposition på Håkan Janssons förslag och Magnus
Erikssons förslag och finner att utbildnings- och omsorgsutskottet beslutar
enligt Magnus Erikssons förslag.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Utifrån yttrandet anses motionen som besvarad.
-----

Håkan Jansson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 133

Motion – Utdrag ur belastningsregistret för personal inom
äldreomsorgen
Kristdemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att
kommunen ska begära ett utdrag ur belastningsregistret för personal inom
äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Motion (bilaga).
Yttrande (bilaga).
Håkan Jansson (KD) yrkar följande:
Motionen bifalles.
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.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen avslås.
-----

Håkan Jansson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 134

Ändring i delegeringsordningen
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Eva Bergström
Godkännande av faderskapsbekräftelse ligger idag hos nämndsekreterare. I
det nya verksamhetssystemet för omsorg är det möjligt att registrera
godkännande av faderskapsbekräftelse, därför föreslås godkännande av
faderskapsbekräftelse ligga inom omsorgens verksamhet och då individ- och
familjeomsorg.
Detta innebär att delegeringsordningen behöver ändras.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Från och med 2020-11-24 och tillsvidare.
Beslutsunderlag
Ändring i delegeringsordning (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Ändring i delegeringsordningen görs enligt förslag i bilaga.
-----

Protokollet skickas till
Christopher Wangson
Siv Bäckström
Eva Bergström
Ingela Lidström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 135

Riktlinjer för loggkontroll
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström
I samband med införande av nytt verksamhetssystem för omsorgen, har nya
riktlinjer för systematiska loggkontroller framtagits. Loggkontroller är en
del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet är att granska att den
enskildes integritet säkerställs.
Där loggkontroller utförs kan på förekommen anledning loggarna även
granskas utifrån dokumentationsskyldighet enligt gällande författning och
regelverk. Loggkontroller utförs för att granska att tillgång till
journaluppgifter används enligt gällande författning och regelverk.
Kontrollen ska utföras på ett systematiskt och regelbundet sätt samt utifrån
uppkommen misstanke om otillbörlig eller utebliven användning av
dokumentationssystemen. Kontrollen ska dokumenteras.
Bilagor
Riktlinjer för systematisk loggkontroll (bilaga).
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Från beslutsdatum och tillsvidare med revidering årligen.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Riktlinjer för systematisk loggkontroll, verksamhetsområde omsorg
antas och ska gälla från och med beslutsdatum och tills vidare med årlig
revidering.
-----

Protokollet skickas till
Hanna Lundström
Carin Östlund
Lena Lindahl
Glenn Lundgren
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 136

Lisa Lundmarkfonden 2021
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 2021
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökningar (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Fördelning ur Lisa Lundmarksfonden 2021 godkänns.
• Medel som inte förbrukats återgår till fonden.
-----

Protokollet skickas till
Tina Lundgren
Vinkelbo
Demensdagvården
Eva Bergström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 137

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8:2
Alkohollagen
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Glenn Lundgren.
Rännudden AB, 559077-1563, Rännudden 4, 935 32 Norsjö ansöker om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Sökanden för företaget är
Charlie Johansson.
Serveringsställe är Rännuddens Camping, Rännudden 4, 935 32 Norsjö.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Tills vidare från och med 2020-11-09.
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut
• Med hänvisning till utredningen föreslår undertecknad att Rännudden
AB, 559077-1563, beviljas tillstånd att stadigvarande, mellan 11.00 –
23.30 servera starköl, vin, och spritdrycker och till allmänheten på
Rännudden Camping, Norsjö, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.
• Tillstånd att servera starköl, vin, och spritdrycker på befintlig
uteservering i anslutning till restaurangen mellan 15/5 – 30/9 årligen.
-----

Protokollet skickas till
Glenn Lundgren
Christopher Wangson
Rännudden AB
Polisen i Norsjö
Systembolaget i Norsjö

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 138

Inackorderingstillägg för 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Christina Björk
Hemkommunen ska enligt skollagen 15 kap § 32 lämna ekonomiskt stöd till
elever med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av sin
skolgång. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till
och från hemmet. Om stödet ges kontant ska det uppgå till minst 1/30 av
prisbasbeloppet. Enligt skollagen får beloppet avrundas till närmaste lägre
hela tiotal kronor. Det innebär att inackorderingstillägget för zon 1 höjs med
20 kr till 1 570 kr.
Ekonomi
Prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 47 600 kr vilket är 300 kr högre än
2020.
Inackorderingstillägget för 2021 föreslås gälla enligt nedanstående.
Zon 1
Zon 2
Zon 3

38 - 174 km:
175 – 899 km:
900 km och längre:

1 580 kr
1 735 kr
2 300 kr

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Nivåerna för inackorderingstillägg föreslås gälla under kalenderåret 2021
Utbildnings- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
• De föreslagna summorna för inackorderingstillägg för 2021 antas.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Carola Hultin
Linnea Pedersen
Christina Björk

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 139

Rapport av inkomna ärenden gällande kränkande behandling
vid Bastuträskskolan
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Carola Hultin
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 september månad 2020 har 6 utredningar av kränkande behandling
inkommit på Bastuträskskolan. Personal utreder ärendet och vidtar åtgärder.
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut
• Informationen och vidtagna åtgärder godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Carola Hultin

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 140

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.
Verksamhetens förslag till beslut
- Riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger godkänns.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2020-10-13 § 209 där det
återremitterades till verksamheten för att förtydliga riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Riktlinjer OB-barnomsorg, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-09-28 § 123
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 209
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Beatrice Bergkvist
Camilla Hedlund
Sofi Fransson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 141

Detaljbudget 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-26 årsbudget 2021 jämte plan
2022-2023. Nettobudgetanslag för kommunstyrelsens fastställdes till
287 270 miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamhetsområden fick i
uppdrag att fördela anslaget till verksamhetsområdena inom
kommunstyrelsen samt ta fram detaljbudget för 2021.
För budgetåret 2020 föreslås att kommunstyrelsens anslag fördelas enligt
nedan.
Kommunstyrelse

287 270 tkr

varav KS politisk verksamhet
Kommunförvaltning

3 466 tkr
283 804 tkr

Kommunstyrelse

287 270 tkr

varav Kommunledningskontor, inkl. KS politisk verksamhet
Kommunal utveckling
Omsorg
Utbildning

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2021, aktbilaga.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

19 694
34 321
117 579
115 676
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